
با حدود یک هزار و ۷۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد صورت گرفت؛

رتبه نخست اصفهان در طرح های صنعتی
3

گره های کور
 وقتی زیرساخت های حمل و نقل همگانی در اولویت های نخست مدیران شهری نیست؛
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متوسط تحقق درآمد اصفهان 
در مرداد ماه، بیش از متوسط 

كل كشور

صدر نشینی با دبل خرید جنجالی؛ 
 مغانلو، عصای دست
 »محرم« می شود

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان:
نخستین جشنواره دانشجویی 

 مالک اشتر در اصفهان 
برگزار می شود
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 کاهش 50 درصدی 
مصرف میوه در کشور
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 واکسیناسیون در 

استان اصفهان
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

یمنا
س: ا

عک
ارزآوری بیش از 600 هزاردالری از صادرات پودر ماهی از استان اصفهان طی هفت ماهه امسال؛

پسماندهای دردسرساِز سودآور!
3

 این میراث ماندگار 
  بررسی 3 شاخصه تاب آوری کالن شهر اصفهان؛ 

 میدان نقش جهان، مادی ها، کبوترخانه 

7

 معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل 
امور مالیاتی اصفهان:

۹۰ درصد از اظهارنامه های 
 مالیاتی اصفهان منطبق با

 واقعیت است

هفته ششم رقابت های لیگ برتر؛

 نبرد آهن با فوالد 
در فوالد شهر

مدیرکل آموزش وپرورش استان:
3 هزار مدرسه در استان 
اصفهان مجوز فعالیت 

حضوری دریافت کرده اند

3

5
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آمار نگران کننده طالق در 
چهارمحال و بختیاری

5

حوادث ترافیکی در صدر 
حوادث استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2۰۰۰ تومان

آگهی مزایده عمومی

حسین حفیظی- شهردار کوشک  م الف:1224729

شهرداری کوشک به استناد بند دو صورتجلسه شماره 14/ ش مورخ 1400/08/08 شورای اسالمی شهر کوشک در نظر دارد نسبت به فروش الوار حاصل 
از قطع اشجار خشکیده سطح شهر از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده: 
واریز مبلغ 5 درصد  کل اعتبار به شماره حساب 0106065000007 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط برندگان اول و دوم و سوم مزایده، ســپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شد. 

شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

لذا متقاضیان شــرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشــتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شــهرداری مراجعه و نسبت به ارائه 
پیشنهادات، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/09/13 به واحد دبیرخانه حراست شهرداری کوشک مراجعه نمایند.

نوبت دوم

شهرداری دولت آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی پالک زمین با کاربری کارگاهی و گروه الف واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد برخوار از 
طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز دوشنبه مورخ 1400/9/15 
گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی
 www.iets.mporg.ir تلفن: 45822010-031 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی تجدید مزایده عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آبادم الف:1229397

نوبت اول

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

نجات جهان با

کنترل و کاهش 

مصرف و 

صرفه جویی واقعی 

انرژی

7فرهنگ بسیجی به دنبال خدمت بی منت است
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در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط برندگان اول و دوم و سوم مزایده، ســپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شد. 

شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

لذا متقاضیان شــرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشــتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شــهرداری مراجعه و نسبت به ارائه 
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نوبت دوم

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

خواننــداگن  از  اصفهانــی  تــاج  جالل الدیــن   *
مطــرح موســیقی ســنتی ایرانــی اســت، تحریرهای 
برجســته، تنوع تحریری، صدایی رســا و قدرتمند و مناســب 
خوانــی برخــی از ویژگی هــای آوازی اوســت. 
آرامــاه وی در تخــت فــوالد اصفهــان قــرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار
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برگزاری جشن یهودی در دبی
جشن عید حانوکا در غرفه رژیم صهیونیســتی و بحرین در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی برگزار شد. 
خاخام لیوی دروشــمن، عید حانوکا را با حضور رهبران داخلی، بازرگانان و یهودیان مقیم امارات و 
نیز گردشگران از سراسر دنیا در غرفه رژیم صهیونیستی در نمایشــگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی را برگزار و 
چندین شمع روشن کرد. این مراسم در غرفه بحرین نیز با حضور سفیر سابق این کشور در  آمریکا، 
یهودیان مقیم در کشورهای حوزه خلیج فارس، سرکنسول رژیم صهیونیستی در دبی و رییس غرفه 

رژیم صهیونیستی برگزار شد.

وزارت دفاع آمریکا: 

روسیه به افزایش سربازان در مرز با اوکراین ادامه می دهد
دبیر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که آمریکا شــاهد روند افزایش نیروهای روسیه در 
نزدیکی مرز اوکراین است. به نقل از خبرگزاری تاس، جان کربی، دبیر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا 
در پاسخ به حضور سربازان روسی در نزدیکی مرز اوکراین گفت: ما در حال رصد این ماجرا از نزدیک 
هستیم. تمایلی به ارزیابی تعداد دقیق ســربازان در مرز نداریم؛ اما به مشاهدات خود درخصوص 
افزایش نیروهای روســی در مرز ادامه خواهیم داد. نگرانی هایی درخصوص به اصطالح آمادگی 
مسکو برای حمله به اوکراین در غرب و کی یف ابراز شده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ 
کرملین، این اطالعیه  و خبرها را به عنوان تالشی برای »افزایش تنش ها« و نشان دادن روسیه به 
عنوان کشوری که روند حل و فصل را به خطر می اندازد، محکوم کرد. وی چنین ادعایی را که این جنگ 
»صلیبی« صرفا پوششی برای سرپوش گذاشــتن بر اهداف تهاجمی است که اوکراین نیز ممکن 

است در حال پرورش آن باشد، رد نکرد.

پیام جریان صدر به مخالفان نتایج انتخابات عراق: 

تسلیم شوید!
جریان صدر عراق پیام جدیدی به فراکسیون های سیاســی معترض به نتایج انتخابات پارلمانی 
زودهنگام داد. به نقل از پایگاه شــفق نیوز، عصام حســین، از رهبران جریان صدر عراق به رهبری 
مقتدی صدر گفت: فراکسیون های سیاسی که به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام اعتراض دارند 
از آنجایی که هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده اند که ادعای شان درباره عدم شفافیت انتخابات را نشان 
دهد، باید تسلیم نتایج انتخابات شــوند. آن ها تا این لحظه یک سند و مدرک هم درباره تقلب در 
انتخابات ارائه نکرده اند. حسین گفت: این فراکسیون های سیاسی باید به شکل سریع طرح خود 
را ارائه و موضع شان را نسبت به روند سیاسی قطعی کنند یا در دولت مشارکت کنند یا جزو مخالفان 
سیاسی باشند. آن ها تا به این لحظه موضع واضح و ثابتی نداشته اند. پیش از این نیز در سخنانی 

معترضان به نتایج انتخابات را، به پرهیز از هرگونه کشمکش سیاسی فراخواند.

تنش بین حامیان »حفتر« و »سیف  االسالم قذافی«
منابع خبری محلی لیبی از محاصره دادگاه محل رسیدگی به درخواست تجدید نظر پسر دیکتاتور 
سابق این کشور در تصمیم کنار گذاشته شدنش از انتخابات، توسط نیروهای وابسته به خلیفه حفتر 
خبر دادند. شبکه الجزیره به نقل از منابع خبری محلی لیبی اعالم کرد که نیروهای وابسته به خلیفه 
حفتر، رهبر نیروهای موسوم به »ارتش ملی لیبی« عصر دوشنبه دادگاه بدوی »سبها« در جنوب 
لیبی را محاصره کردند تا از تصمیم گیری درباره درخواست تجدیدنظر وکیل سیف االسالم قذافی، 
پسر دیکتاتور سابق این کشور در تصمیم کنار گذاشته شدن وی از انتخابات جلوگیری کنند. شبکه 
»لیبیا االحرار« تصاویری را منتشر کرد که نشــان می دهد نیروهای گردان های »طارق بن زیاد« 

وابسته به خلیفه حفتر این دادگاه را با خودروهای نظامی محاصره کرده اند. 

المیادین نوشت:

دعوای داخلی در اسراییل بر سر مذاکرات هسته ای ایران
المیادین در مطلبی به قلم »وســام أبو شماله« نوشــت: روز دوشنبه 
مذاکرات بین ایران و قدرت های بزرگ در مورد پرونده هسته ای ایران از 
سر گرفته شد. دشمن اسراییلی همچنان معتقد است که ایران در حال 
برنامه ریزی برای گسترش ظرفیت های نظامی خود است تا با هسته ای 

شدن، تهدیدی برای صهیونیست ها باشد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت:  سیاست های 
اسراییلی در مورد پرونده هسته ای ایران از نظر شکل و اسلوب متفاوت 
است، اما هدف تمام آنها، جلوگیری از ورود ایران به باشگاه کشور های 

هسته ای است.
برای مثال، نتانیاهو در قانع کردن ترامپ برای خروج از توافق هسته ای 
موفق بود، اما نتوانست وی را در مورد حمله نظامی به ایران راضی کند. 
در ادامه، بایدن با برکناری نتانیاهو از قدرت کــه نتیجه رفتار های او در 
مخالفت با سیاست های ایاالت متحده در مورد پرونده هسته ای ایران 

بود، احساس رضایت کرد.
بایدن از نفتالی بنت، نخست وزیر جایگزین نتانیاهو، تعهد گرفت که رفتار 
نتانیاهو را تکرار نکند و اختالفات در مورد پرونده هســته ای ایران را در 
اتاق های بسته مطرح کند، اما به نظر می رسد بنت تحت تاثیر فشار های 
جناح راست گرای صهیونیستی و انتقاد شدید معارضان اسراییلی، که 
مواضع وی را با مواضع »شجاعانه« نتانیاهو در خصوص توافق هسته ای 

ایران، مقایسه می کنند، نتوانست به تعهد خود پای بند بماند.
مواضع در داخل حکومت اسراییل و بین دو سطح سیاسی و نظامی در 
رابطه با پرونده هسته ای ایران متفاوت است، هر چند که شبه اجماعی 
در مورد ناتوانی اســراییل برای مقابله نظامی با ایران به تنهایی، وجود 
دارد و صهیونیست ها می دانند ورود به مقابله نظامی با ایران، آن ها را با 

مشکالت زیادی مواجه می کند.
سطح نظامی و امنیتی اسراییل، تمایل و توانی برای تحمل تبعات جنگ 
با ایران ندارد و سعی می کند با استفاده از ابزار های امنیتی و اطالعاتی، 

در برنامه های هسته ای ایران کارشکنی کنند.
دشمن صهیونیســتی از جهت تاکتیکی تا حدی موفق شد برنامه های 
هسته ای ایران را دچار مشکل کند، اما از نظر راهبردی و استراتژیک، در 
تکمیل روند خود و مقابله با چالش ها شکست خورد. در ادامه، صدا هایی 
در اسراییل شنیده شد که دولت را به خاطر سوق دادن ترامپ به خروج 
از توافق هسته ای، سرزنش کردند، چرا که معتقدند این خروج منجر به 
فراهم شدن فرصت خوبی برای پیشرفت هسته ای ایران و رسیدن آن 

به غنی سازی ۶۰ درصدی شد.
دستگاه های اطالعاتی اسراییل عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن، 

برنامه های هسته ای ایران به شکل مرحله ای و موقت، تعطیل شد، اما در 
از بین بردن کلی برنامه های ایران، موفق نبودند. سطح نظامی اسراییل 
تالش کرد شکست خود در متوقف کردن برنامه های هسته ای ایران و 
ناتوانی از نابودی نظامی آن را به شکلی توجیه کند، از این رو، بنی گانتس، 
وزیر جنگ اسراییل در گفت وگو با فارین پالیسی اظهار داشت اسراییل 

می تواند با توافق هسته ای جدید با ایران، سازگار شود.
وی تصریح کرد: »احتماال در آینده در مورد بازگشت به توافق هسته ای 
امضا شده بین ایاالت متحده و ایران، رضایت می دهیم. اما همزمان، 
مسئوالن صهیونیستی به آمریکا فشار وارد می کنند تا در صورت شکست 

مذاکرات با تهران، برای قدرت نمایی جدی، آماده باشند«.
به این صورت، گانتس توپ را در هــر دو زمینه نظامی و دیپلماتیک، در 
زمین آمریکا انداخت و تالش می کند دو هدف را محقق کند، اول، بیان 
وضع ارتش اسراییل و دوم، جلب اعتماد دولت آمریکا با هدف تاکید بر 

شایستگی اش برای عهده داری رهبری اسراییل در آینده.
احزاب میانه رو و چپ گرا در داخل دولت اســراییل، مواضعی دارند که 
به شــکل علنی با موضع آمریکا مخالفت نمی کنند و به در نظر داشتن 
معیار های اسراییلی در هر توافقی با ایران، دعوت می کنند، به این معنا 

که از گزینه نظامی صحبتی نمی کنند.

به این ترتیب، نفتالی بنت، نخســت وزیر اسراییل به دنبال آن است تا 
مسئولیت شکســت خوردن در مورد پرونده ایران را به نتانیاهو نسبت 
دهد، از این رو از پیشرفت برنامه های هســته ای ایران اظهار شگفتی 
می کند و بــا وجود تمام هیاهویــی که دارد، به نظر می رســد همچنان 
صهیونیســت ها برنامه ای برای ورود به ماجراجویی نظامی علیه ایران 

نداشته باشند.
دولت فعلی اسراییل، یک دولت ایستا و ساکن محسوب می شود که 
توان اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز و قاطع را ندارد و از ایجاد اختالفات 
داخلی اجتناب می کند، تا زمان بقای خود را بیشتر کند، همین مسئله 
است که امکان استفاده دولت اســراییل از گزینه های نظامی در مورد 
ایران را محدود می کند. با وجود صحبت هایی که از مخالفت اســراییل 
با بازگشــت به توافق هسته ای می شــود، بنت و دولتش از وارد آوردن 
انتقاد هایی به دولت بایدن فراتر نمی روند و سعی می کنند رفتار نتانیاهو 

را تکرار نکنند.
در مقابــل، ایران به دنبال آن اســت تا پیشــرفت بیشــتری در زمینه 
برنامه های هسته ای خود داشته باشــد و هیچ عجله ای برای توافقی 
که حد معقولی از خواسته هایش را محقق نکند، ندارد و تالش می کند 

معادله بازدارندگی در برابر حمالت اسراییل را تثبیت کند.

انتشار تصاویر احمد نادری، نماینده تهران در ورزشگاه 
برنابئو شهر مادرید، موجی از انتقاد را به همراه داشت. 
به تازگی نادری عکس هایی از حضور خود به همراه 
رحیم زارع، نماینده آباده و حســن قشقاوی، سفیر 
ایران در اسپانیا در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو برای 
تماشای بازی بین دو تیم رئال مادرید و سویا منتشر 
کرد و نوشــت: »از نزدیک  و در ورزشــگاه سانتیاگو 
برنابئو، برد زیبای رئال مادرید در مقابل سویا را شاهد 
بودم. مدت های مدیدی بود که ورزشگاه نرفته بودم. 
کاش وقت بود تا مردم نگاری طرفداران رئال را انجام  
می دادم. بســیار منظم، جدی، متعصب و خونگرم 
بودند. هیچ نشــانه ای از وندالیســم )خرابکاری( 
ندیدم.« نادری به همــراه علی نیکزاد، نایب رییس 
مجلس و رحیــم زارع، نماینــده آبــاده و مرتضی 
آقاتهرانی، نماینده تهران برای شــرکت در یک صد 

و چهل و ســومین اجالس اتحادیه بین المجالس 
جهانی )IPU( به مادرید، پایتخت اسپانیا سفر کرده 
است. بسیاری از کاربران این نماینده مجلس را متهم 
به »ریاکاری« کردند و گفتند اظهارات و شعارهایش 
با رفتارش همخوانی ندارد.  برخــی دیگر از کاربران 
این سوال را مطرح کردند که آیا این نماینده با هزینه 
شخصی به ورزشــگاه گران برنابو رفته و بازی رئال 
مادرید را از نزدیک دیده اســت؟  حجــم انتقادات 
آنقدر زیادی بود کــه نهایتا احمد نادری ناچار شــد 
توضیحاتی ارائه کند.  احمد نادری، نماینده تهران در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »بارها موضوعات مختلف 
را همینجا به مردم توضیح داده ام. درخصوص توئیت 
قبلی هم طبق همین رویه عرض می کنم که بنده به  
عنوان رییس شــورای اجرایی اتحادیه جهانی بین 
المجالس مجلس، در این سفر هر روز ساعت هشت 

صبح تا هشت شب در پنل ها و نشست های مختلف 
حضور داشــتم که گزارش آن ها در توئیت های قبلی 
قابل مشاهده است. ساعت ۹ شــب و بعد از اتمام 
جلسات باتوجه به اینکه در دوره دانشجویی هم بعضا 
بازی های لیگ اروپا را باتوجه به رویکردهای مردم 
شــناختی دنبال می کردم، از این فرصــت در پایان 
برنامه کاری روزانه استفاده کردم و طبق گزارش های 
قبلی از جلسات و برنامه ها که منتشر کردم، این مورد 
را هم به اشتراک گذاشــتم، چرا که مسئله ای برای 

پنهان کردن از مردم وجود ندارد.

جنجال حضور در برنابئو و عذرخواهی آقای نماینده 

دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام با محوریت احیای توافق برجام پس از نزدیک به پنج ماه وقفه در هتل کوبورگ وین از سرگرفته شد. این نشست در سطح معاونان 
وزیر و مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گروه ۱+۴، روز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ به ریاست انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. هیئت 
آمریکایی نیز به ریاست رابرت مالی در وین حضور دارد؛ اما به صورت مستقیم در مذاکرات حضور ندارد. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران که شنبه گذشته با هیئتی پر 
تعداد وارد وین شد، ریاست هیئت ایرانی را برعهده دارد. بعد از پایان نشست میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین در توئیتی نوشت: شرکت 
کنندگان در این نشست درخصوص برداشتن گام های فوری بعدی توافق کردند؛ نشستی که کامال موفقیت آمیز آغاز شد. همچنین انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در نشست 
خبری گفت که مذاکرات جاری در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. تمام طرف ها برای احیای مفاد برجام مصمم هستند. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وی انتظار 
دارد که وزیران خارجه کشورهای شرکت کننده در نشست، برای حضور در نشســتی دیگر دعوت شوند، گفت که چنین نشستی دست کم در آینده ای نزدیک انتظار نمی رود. 
انریکه مورا افزود: »من از طرف تمام مشارکت کنندگان برجام صحبت می کنم که از بازگشت به وین برای شرکت در دور هفتم مذاکرات خرسند هستیم.« این مقام اروپایی 

همچنین گفت که ایران موافقت کرد تا جلسات را بر پایه ۶ دور قبلی ادامه دهد.

پایان اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام؛

انریکه مورا: ایران موافقت کرد مذاکرات را بر پایه ۶ دور قبلی ادامه دهد
خبر روز

وز عکس ر

روی کار آمدن اولین 
رییس جمهور زن در 

هندوراس
»سیومارا کاسترو« رهبر اپوزیسیون 
هنــدوراس، پیــروزی خــود را در 
انتخابات ریاســت جمهوری اعالم 
کرد. با توجه به نتایج اولیه انتخابات 
که حاکی از پیشتازی قاطعانه وی 
اســت، حزب چپ گرای هندوراس 
پس از ۱۲ سال، مجددا به قدرت باز 

خواهد گشت.

جمهوری اسالمی:

 صداوسیما به سبک »قاجار« خبررسانی می کند
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: امروز که به شیوه خبر دادن های رسانه ها به ویژه رسانه ملی نگاه 
می کنیم، کم رنگ بودن مشکالت مردم کامال مشهود است. رییس رسانه ملی به دیدار مراجع می رود 
و از خوب گفتن هایشان نسبت به رادیوتلویزیون خبر می دهد، ولی نمی گوید که آیت ا... جوادی آملی 
به رییس رسانه ملی گفتند: »جامعه با برنامه طنز شاداب نمی شــود و مردم را کمیته امدادی اداره 
کردن ننگ است.« رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای به تهران می آید و ما 
خبر می دهیم که با او بر سر مسائل به جامانده اتمی به توافق رسیده ایم، ولی او در بازگشت از تهران در 
اجالس شورای حکام می گوید: مذاکراتم با ایران درباره مسائل باقی مانده پادمانی بی نتیجه ماند... 
این نوع خبر دادن ها که یک مورد بسیار تلخ و زننده آن را در ساقط کردن هواپیمای مسافری اوکراینی 
تجربه کردیم، با رسالت مهمی که اصحاب رسانه برعهده دارند، منطبق نیست. علت اینکه امروز حتی 
رســانه ملی هم با آن همه امکانات و هزینه، از شــبکه های اجتماعی فضای مجازی عقب تر است، 
همین خبردهی های غیرحرفه ای به سبک دوران قاجاریه است. در این فرهنگ غلط اگر هرچه زودتر 

تجدیدنظر اساسی به عمل نیاید، باقی مانده اعتماد مردم نیز از دست خواهد رفت.

آمریکا: فوق متمرکز بر مذاکرات هستیم
جالینا پورتر، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که آیا آمریکا برخی گزارش ها درباره این که رژیم صهیونیستی اطالعاتی با آمریکا در میان گذاشته 
است که تایید می کند ایران در حال غنی سازی ۹۰ درصدی اورانیوم است و در پاسخ به این سوال که 
آیا شرحی از دور هفتم مذاکرات وین موجود هست که به تازگی آغاز شد، گفت: از مذاکرات وین چیزی 
برای ارائه ندارم. فکر می کنم چیز های بیشتری در راه خواهد بود. وی، توسعه هسته ای ایران را غیر 
سازنده و مغایر با آن چه هدف تعیین شده بازگشت به پای بندی دوجانبه به برجام می خواند، عنوان 

کرد. پورتر افزود: فقط می گویم ما در حال حاضر بر مذاکرات متمرکزیم، فوق متمرکزیم.

تذکر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به چند نماینده
نماینده مردم بم گفت: انتظاراتی که در جامعه از هیئت نظارت اســت بیش از حوزه اختیارات قانونی 
این هیئت است.  »موسی غضنفر آبادی« سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به این 
سوال که اخیرا صحبت های برخی نمایندگان سبب دلخوری و رنجش خاطر افکار عمومی شده است، 
آیا هیئت نظارت بنا ندارد به این نمایندگان تذکر دهد؟ گفت: هیئت نظارت در پنج مورد به نمایندگانی 
که با صحبت های خود افکار عمومی را دلخور و یا ناراحت کرده اند ورود کرده و تذکر الزم داده شــده 
است و پیگیری ها در این خصوص ادامه دارد. وی ادامه داد: برخی از رسیدگی ها در هیئت نظارت به 
شکایت هایی برمی گردد که از نمایندگان صورت گرفته و در تعدادی هم مشخصا هیئت نظارت ورود 

کرده است.

رییس سازمان انرژی اتمی:

 آمریکا باید همه تحریم ها را لغو کند
رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مذاکرات وین درباره بازگشت آمریکا به برجام است، گفت: 
آمریکایی ها باید همه تحریم ها را لغو کنند. محمد اســالمی با اشاره به مذاکرات وین اظهار کرد: این 
مذاکرات درباره بازگشت آمریکا به برجام است و آنها باید همه تحریم ها را لغو کنند و این باید  عملی 
و قابل راستی آزمایی باشد. معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی درباره نتایج سفر 
رافائل گروسی به ایران هم گفت: دیدار ما با رافائل گروسی  درباره مسائل ما با آژانس انرژی اتمی و 

کامال روتین بود که دنبال می شود و چیز خاص و اضافه ای نداریم.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

طراحی ناآرامی های اصفهان 
توسط بیگانگان انجام شده است

عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفت که در ناآرامی های اخیر 
اصفهان مــا کدهای زیادی داریم که نشــان 
می دهد طراحی پشــت صحنه این حرکات 
توسط بیگانگان انجام شــده و متاسفانه در 
مقطعی توانســتند بعضی ها را با خودشــان 
همراه کنند. حجت االسالم مجتبی ذوالنوری 
نماینده مردم قم، با اشــاره بــه ناآرامی های 
اخیر در اصفهان به دنبال مشکالت آبی،اظهار 
کرد: امروز کل کشــور با مشــکل کمبود آب 
مواجه اســت که دالیل آن هم به تغییر اقلیم 
بازمی گردد و هم نتیجه اجرای اتخاد و اجرای 
تصمیمات نادرست در حوزه منابع آبی است 
که البته با سیاســت گذاری های درســت و 
ســرمایه گذاری در این حوزه این مشــکل را 
می توان مدیریت کرد. وی گفت: اردوکشــی 
و تحصــن و اقدامات این چنینــی کمکی به 
رفع مشکل آب نمی کند، بلکه کار را پیچیده تر 
می کند، اما اینکه مردم بتوانند درد و مشــکل 
شــان را به صورت مســالمت آمیز به گوش 
مسئوالن برسانند امر پسندیده و قابل قبولی 
است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اظهار داشــت: همیشــه در 
مطالبات بحقی که افراد دلســوز کشور آن را 
مطرح می کنند و می خواهند نقیصه ای برطرف 
شــود و نمی خواهند با کشــور و دولت درگیر 
شوند، در این موارد دشمن سعی دارد تا مسیر 
اعتراض مســالمت آمیز اعتراضات را از ریل 
خود خارج کند و در این زمینه سرمایه گذاری 
می کند تا بهره هــای الزم را ببــرد. ذوالنوری 
خاطرنشــان کرد: یکی از اهداف دشمن این 
است که در آســتانه مذاکرات هسته ای برای 
اینکه دســتش در میز مذاکرات پر باشــد، با 
تحریک عده ای از افراد و ایجاد آشوب، ایران 
را کشوری آشوب زده معرفی کند. وی افزود: 
همانطور که گفتم دشــمن از هــر فرصتی در 
تجمعات مردمی به دنبــال ایجاد اعتراض و 
آشوب در کشور ماست که نمونه آن را می توان 
در آبان ۹۸ ، فتنه ۸۸ و ماجرای کوی دانشگاه 

مشاهده کرد.

بین الملل
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1۷ هزار نفر کاشانی در طرح »اقدام ملی مسکن« ثبت نام کردند
فرماندار ویژه کاشان گفت: ۱۷ هزار نفر در این شهرستان تاکنون در طرح جدید اقدام ملی با عنوان نهضت 
مسکن ثبت نام کرده اند. علی اکبر مرتضایی افزود: با پیگیری های انجام شده در شهر کاشان مجتمع های 
۷۰۰، ۲۹۴، ۲۵۰، ۲۰۰ و ۱۹۶ واحدی در اختیار متقاضیان نهایی قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه در 
شهر برزک ۴۴ قطعه، قمصر ۱۴۵ و جوشقان قالی ۳۰ قطعه زمین برای ساخت واحد مسکونی اختصاص 
داده شده است، اظهار داشت: برای شهرهای مشکات و کامو و چوگان نیز تصمیم گیری شده که در آینده 
اعالم می شود. فرماندار کاشان بابیان اینکه واحدهای مسکونی با زیربنای ۸۵ تا ۹۲ مترمربع  ساخته 
www.saman. خواهد شد، گفت: متقاضیان واجد شرایط تا ۱۵ آذر امســال برای ثبت نام در سامانه

mrud.ir فرصت دارند. وی، خانه دار شــدن جوانان را از نیازهای مهم جامعه بیان کرد و گفت: افزایش 
بی رویه قیمت زمین و مسکن قشر زیادی از جامعه را در خرید مسکن ناتوان کرده که امید است در دولت 
سیزدهم با اجرای صحیح طرح اقدام ملی مسکن توسط مدیران استانی و شهرستانی بیشتر جوانان و 
افراد فاقد مسکن صاحب خانه شوند. مرتضایی در خصوص اجرای طرح مسکن محرومان در روستاها نیز 
توضیح داد: به ثمر رساندن طرح مسکن محرومان برای روستاییان هم دارای اهمیت است و باید با جدیت 
دنبال شود تا ضمن خانه دار شدن جوانان در روستاها از مهاجرت به شهر نیز پیشگیری شود. شهرستان 

کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

کاهش 50 درصدی مصرف میوه در کشور
یک فعال اقتصادی اظهار داشت: میزان عرضه صیفی جات در میادین افزایش یافته؛ اما از سوی دیگر 
تقاضا نیز کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید مردم، ۵۰ درصد مصرف میوه را در کشور کاهش داده 
است. مصطفی دارایی نژاد با اشاره به وفور انواع پیاز در میدان، گفت: انواع پیاز از جمله پیاز زرد، سفید و 
قرمز به میزان کافی در میدان موجود است و در زمینه عرضه سیب زمینی و پیاز با مشکلی مواجه نیستیم. 
وی، قیمت پیاز در میدان را کیلویی ۴ تا ۶ هزار تومان عنوان کرد و افزود: پیاز در اصفهان، تبریز و بندرعباس 
به اندازه کافی تولید می شود. هم اکنون بیش از نیاز داخلی پیاز در انبارها موجود است. دارایی نژاد بابیان 
اینکه در سال جاری بیش از ۲ هزار تن پیاز در کشور تولید شد، افزود: پیاز به عراق، ارمنستان، ترکمنستان، 
روسیه، قزاقستان، افغانستان و... صادر می شود. وی با اشاره به کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵درصدی برخی 
صیفی جات و سبزی ها در میدان، تصریح کرد: هویج، کاهو، کاهو پیچ، شلغم، گل کلم و... در روزهای اخیر 
افت قیمت را تجربه کردند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: میزان عرضه صیفی جات در میادین افزایش 
یافته ؛اما از سوی دیگر تقاضا نیز کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید مردم، ۵۰ درصد مصرف میوه 

را در کشور کاهش داده است.

مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند
کارشناس مسئول اقتصادی گفت: با وجود شرایط اقتصادی کشور، تورم، تحریم ها و نرخ دالر، این احتمال 
که قیمت خودروی داخلی کاهشی شود تقریبا ناممکن است. به این  ترتیب فعال مردم عادی جامعه در 
انتظار کاهش قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی نباشند. محمدرضا شهنام پور اظهار کرد: واردات خودرو 
اگر بر اساس گفته برخی از نمایندگان به طور محدود انجام گیرد، چگونه می تواند برای عموم مردم جامعه 
مفید واقع شود؟ قطعا در صورت اجرایی شدن، همین میزان از خودروی وارداتی هم نصیب تعدادی از 
افراد خاص کشور خواهد شد. وی تصریح کرد: از طرفی انحصار در واردات و از سویی هم رانت خودروی 
داخلی اجازه واردات بیشتر خودرو را نخواهد داد. بنابراین این اتفاق نه تنها تاثیری در بازار خودروی خارجی 
نمی گذارد بلکه بازار داخل را هم تغییری نخواهد داد. شــهنام پور توضیح داد: تعداد واردات در اندازه ای 
نیست که بتواند فضایی رقابتی در داخل به وجود آورد و بر قیمت و کیفیت خودروهای ایرانی موثر باشد. 
وی افزود: ضمن آنکه با وجود شرایط اقتصادی کشور، تورم، تحریم ها و نرخ دالر، این احتمال که قیمت 
خودروی داخلی کاهشی شود تقریبا ناممکن اســت. به این ترتیب فعال مردم عادی جامعه در انتظار 

کاهش قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی نباشند.

با حدود یک هزار و ۷۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد صورت گرفت؛

رتبه نخست اصفهان در طرح های صنعتی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: بر اساس آخرین 
پایش صورت گرفته، اصفهان با حدود یک هــزار و ۷۰۰ طرح صنعتی با 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد رتبه نخست را دارد. ایرج موفق اظهار 
کرد: با بهره برداری از یک هزار و ۷۰۰ طرح صنعتی،  اشــتغال پایدار برای 
حدود ۶۲ هزار نفر از افــراد جویای کار در بخش های تولیدی اســتان، 
ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« تصریح کرد: حمایت از فرآیند تکمیل ساخت 
و راه اندازی این طرح ها در اولویت برنامه های اقتصادی اســتان است. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه 
این استان در شاخص پیشرفت فیزیکی پروانه تاسیس و طرح توسعه 
رتبه سوم کشــور را دارد بیان کرد: طرح های صنعتی بر اساس پیشرفت 
فیزیکی، رده بندی و برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی 
می شوند. وی بیان کرد: بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان طی ۲ سال اخیر با 
وجود محدودیت ها، تحریم ها و کرونا، در بخش صنعت استان اصفهان 
سرمایه گذاری شده است. موفق افزود: یک هزار و ۲۶۵ فقره پروانه بهره 
برداری صنعتی طی ۲ سال اخیر در این استان صادر شده است. وی گفت: 
بیش از سه هزار و ۶۰۰ مجوز جدید ایجادی و توسعه ای در ۲ سال گذشته 
برای سرمایه گذاری در بخش صنعت اســتان توسط سازمان صنعت، 

معدن و تجارت اصفهان صادر شده است. رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان افزود: به رغم تمام محدودیت ها، تحریم ها و 
مشکالت آب و محیط زیست، تمام این مجوز ها بر اساس تایید اداره کل 
محیط زیست استان صادر شده است. وی یادآور شد: با توجه به وجود 
زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در این اســتان، شرایط خوبی برای 
سرمایه گذاری صنعتی در اصفهان وجود دارد. موفق گفت: حدود ۸۱ هزار 
مجوز صنفی در این مدت در استان صادر شــده که مجوز های ایثارگری 
صنفی در سازمان و سایر مجوز ها توسط اتحادیه ها و با نظارت اتاق اصناف 
صادر شده است. وی ادامه داد: بیش از ۲۲۵ هزار واحد صنفی و حدود 
۵۶۰ اتحادیه در سراسر استان اصفهان مشغول فعالیت هستند. اصفهان 
با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و 
بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۱۸۰ 
هزار واحد صنفی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید. این استان 
یکی از قطب های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور به شمار می آید و 
۸۲۸ معدن با اشتغال ۹ هزار نفر و سرمایه گذاری ثابت ۶۸۹ میلیارد تومان 
دارد. سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه گذاری ۱۰ درصد و 
اشتغال صنعتی ۸ درصد و رتبه این منطقه در طرح های نیمه تمام صنعتی 

و تعداد معادن کشور اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است.

وزیر نیرو خبرداد:

تصویب طرح ضربتی برای حل 
مشکالت آب 4 استان

وزیر نیرو گفــت: طرح ضربتی کوتاه مدت برای حل مشــکالت 
آب ۴ استان به تصویب رسید. علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در 
حاشیه جلسه تشریح دستاورد ها و نتایج سومین جلسه بررسی 
مسائل آب ۴ استان به ریاست معاون اول رییس جمهور با اشاه 
به اینکه امــروزه موضوع آب به عنوان مهــم ترین اولویت دولت 
قلمداد می شود، افزود: این جلسه در رابطه با مسئله آب ۴ استان 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان بوده که از حوضه 
زاینده رود متاثر می شوند و با حضور دستگاه ها و استانداران این 
استان ها برگزار شد. وی افزود: پیشنهادات مطرح شده جلسه قبل 
به تصویب رسید که براساس آن طرح کوتاه مدت و ضربتی تصویب 
شده تا دستگاه های مختلف از جمله وزارت نیرو، جهادکشاورزی، 
صمت، کشور و تعاون و همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف 
شدند پشــتیبانی کامل از اجرای این طرح های ضربتی را انجام 
دهند. محرابیان افزود: در جلسات آینده شاهد تصویب طرح های 
میان مدت و بلندمدت در این اســتان ها خواهیم بود. وزیر نیرو 
گفت: طرح های ضربتی طرح هایی اســت که با سرعت شروع 
می شود و بخش قابل توجهی از نگرانی مردم را برطرف می کند؛ 
این طرح ها کوتاه مدت هستند و مشکالت فعلی را حل می کنند، 
اما برای تامیــن آب کافی و اصالح وضعیت موجود باید شــاهد 
اجرای طرح های میان مدت و بلندمدت باشیم که آن ها نیز در یک 
برنامه مدون و کامل انجام می شود. محرابیان افزود: با رویکردی 
که دولت دارد ، شاهد فعال شدن طرح های آبی کشور خواهیم بود 
و به مرور اطالعات این طرح ها برای مردم بازگو خواهد شد. وی از 
رسانه های مختلف از جمله رسانه ملی خواست طرح های آبی را 
برای مردم تشریح کند و فعال شدن آن ها را به اطالع مردم برساند. 
وزیر نیرو ادامه داد: امروز می توانیم از روش هایی برای تامین آب 
صنایع استفاده کنیم که روش های مطمئن تر و پایدارتری هستند 
و از نظر اقتصادی هم برای صنایع کشور به صرفه است و استفاده 
از آب های غیرمتعارف در دنیا یک روش مرسوم برای تامین آب 
موردنیاز محسوب می سود مانند پساب تصفیه خانه های فاضالب 
و اســتفاده از آب دریا. وی گفت: در حوزه اصفهان طی سال های 
گذشته برای استفاده از پساب در بخش صنایع اقداماتی انجام 
شده، اما کافی نیست. محرابیان افزود: یکی از برنامه هایی که با 
جدیت دنبال می کنیم این است که صنایع آب بری که در مناطق 
کویری کشور قرار دارد با استفاده از پساب و آب دریا، آب موردنیاز 
آن ها را تامین کنیم تا از آب موردنیاز کشاورزی و شرب استفاده 

نشود.

معــاون اقتصــادی اســتانداری اصفهــان گفت: 
بیشــترین درخواســت صنعتگــران در کارگــروه 
تسهیالت بانکی مهلت خواست برای بدهی بانکی 
است. امیررضا نقش در حاشــیه برگزاری کارگروه 
تســهیالت بانکی که بــا حضور صنعتگــران برگزار 
شــد ، گفت: حــدود ۲۰ پرونــده از صنعتگران،کار 
آفرینــان و بنگاه های اقتصادی بــا بانک ها مطرح 
و تصمیم گیری شــد. وی افزود: برای ۸۰ درصد از 
این پرونده ها تصمیم گیری  شــد و سایر طرح ها 

به کار کارشناســی بیشــتری نیاز دارنــد. معاون 
اقتصادی اســتاندار اصفهان تصریح کرد: کســانی 
که در این جنگ اقتصــادی فعالیت می کنند کمتر 
از جهاد نیست و این کار گروه به دنبال حل مسائل، 
مشــکالت و هماهنگی بین بخشی تولید و صنعت 
است. وی با اشــاره به اینکه ابزارهای قانونی خوبی 
در اختیار این کارگروه در جهت حمایت از صنعتگران 
اســت، ادامه داد: بیشــترین درخواست ها مهلت 
خواستن و بدهی های بانکی صنعتگران بوده که با 
مصوبات این جلســه به زودی حل می شود. نقش 
گفت: منزلت کارگروه تسهیالت بانکی به نوعی است 
که مصوبات آن االاجراست در غیر این صورت  مراجع 
باال دســتی کمیته خبرگان بانکی برای رسیدگی به 

کوتاهی بانک ها ورود می کنند. بــه گفته وی، قوه 
قضاییه و بانک ها مشارکت خوبی در این خصوص 
دارند. کارگروه تسهیل از جمله جلساتی است که بر 
اساس اختیاراتی که دارد با بانک ها توافق می کند تا 
راهکاری برای متقاضیــان درنظر گرفته و مدتی که 
تعهد دارند از تسهیالت ارزی و ریالی گرفته تا سرمایه 
در گردش و ثابت را تعیین تکلیف کنند. اصفهان با 
بیش از پنج میلیون نفر جمعیــت، بیش از ۹ هزار 
واحد تولیدی کوچک و بزرگ با ســرمایه ۲۲۱ هزار 
میلیارد ریال و اشــتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ 
معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 
۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، 

صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

مهلت بانک ها به صنعتگران برای پرداخت بدهی ضروری است

کافه اقتصاد

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی و دبیر ستاد تجهیز درآمد استان، در حاشیه نشست ستاد تجهیز درآمد اســتان در سال جاری، عنوان کرد: طبق گزارش خزانه داری 
کل، متوسط تحقق درآمد مرداد ماه کل کشور ۱/۹۹درصد است و اصفهان با تحقق درآمد ۷ /۱۰۳درصدی، ۶/۴ درصد بیشتر از متوسط کل کشور تحقق درآمد داشته 
و رتبه یازدهم را به خوداختصاص داده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان اصفهان، وی همچنین افزود: گزارش شهریور ماه اداره 
کل خزانه استان نشان می دهد استان اصفهان در شهریور ماه با تحقق ۱۰۹ درصد درآمد نسبت به مصوب و همچنین ۱۱۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته که  اداره کل امور مالیاتی با ۱۱۱ درصد تحقق درآمد نسبت به مصوب و ۱۲۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است. دبیر ستاد درآمد استان در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طراحی و پیاده سازی سیستم کارآمد، همزمان با به بکارگیری سرمایه انسانی شایسته اثربخشی بیشتری دارد، اظهار داشت: 
هرگاه سیستم ها رها شوند و تنها به دنبال پرسنل خوب باشیم، با به وجود آمدن معضالتی چون تضاد منافع، سرخوردگی و... اثر بخشی سرمایه ی انسانی نیز کاهش 
یافته و احتماال با تغییر مدیریت ها اوضاع به روال قبل باز می گردد. وی افزود: بنابراین اصالح سیستم ها اقدامی بسیار مهم در جهت شفافیت و پیشگیری از وقوع 
تخلفات است. صبوحی ضمن تقدیر و تشکر از برنامه ریزی و تالش های ارزشمند صورت گرفته اداره کل امور مالیاتی استان، بر توجه ویژه  همه دستگاه های اجرایی 

برای بهبود محیط کسب و کار استان در راستای حمایت از تولیدات استان و نقش آن در صادرات تاکید کرد.

متوسط تحقق درآمد اصفهان در مرداد ماه، بیش از متوسط كل كشور

بازدید معاون 
اقتصادی استاندار 

اصفهان از 
فروشگاه های بزرگ 

سطح شهر
امیر رضا نقش، معاون اقتصادی 
اســتاندار اســتان با حضــور در 
فروشگاه های بزرگ سطح شهر 
از نزدیــک به بررســی وضعیت 
قیمت ها در بازار پرداخت و با کسبه 

و خریداران گفت وگو کرد.

وز عکس ر

اصفهانی ها تجمع می کنند، آب می گیرند، برنج می کارند!
»انصاف نیوز« در بحبوحه اعتراضــات اصفهانی ها ترجیح 
داده به سراغ یکی از مسئوالن پیشین استان یزد برود. یزد 
هم جزو  استان هایی است که درباره استفاده از آب زاینده رود خود را محق 
می داند. شکسته شدن لوله های انتقال آب به یزد نشان می دهد کشاورزان 
اصفهانی از تصمیمی که دولت اصالحات در زمان ریاســت جمهوری محمد 
خاتمی که خودش یزدی بود، گرفت، راضی نیســتند اما به هرحال یزدی ها 
می گویند اصفهانی ها حق شکستن لوله های انتقال آب را ندارند و مردم یزد 

را با این کار به دردسر می اندازند. 
حاال هم شهردار اسبق شان گفته » اگر قیمت آب واقعی شود، زاینده رود راه 
می افتد اما کسی زیر بار این پیشنهاد نمی رود، چون در صورت واقعی شدن 
قیمت آب، کشــاورزی و صنعت تعطیل می شــود. تکنولوژی صنایع ایران 
قدیمی است و حتی نسبت به تصفیه پساب صنایع هم توجهی نمی شود. «

محمدرضا سیدحسینی، شهردار اســبق یزد و معاون اســبق استاندار یزد 
است که در پاســخ به این سوال که کدام کشــور صاحب تکنولوژی انتقال و 
بهره وری آب است، با ذکر نام کشوری که اســم آن را نمی توان گفت، تاکید 
کرد: حتی آمریکا در ایاالت خودش از آنها کمک می گیرد؛ آنها در قضیه آب، 
یکی از قطب های تولید میوه هستند و تمام آب هایی که هدر می رفته است 
را استفاده می کنند. آنها در زمینه تکنولوژی آب به کشورهایی آفریقایی هم 
کمک کرده اند و برای ســومالی نی هایی درســت کرده اند که آب مرداب را 

تصفیه می کند.
این کارشناس افزود: چین نیز یکی دیگر از کشــورهای صاحب تکنولوژی 
بهره برداری از آب است. اما ایران و در شرایط کنونی در حدی که بخواهد از 
بحران خارج شود، علم دارد اما مســئله اصلی سوءمدیریت است. مشکل 
اصلی بحران کنونی در یــزد، اصفهان، خوزســتان و چهارمحال و بختیاری 

سوءمدیریت است. 
سید حسینی گفت: در سال ۹۵، هفت میلیارد متر مکعب آب شیرین کرخه 
و کارون وارد خلیج فارس می شــد. اگر ۹۰۰ میلیون متر مکعب آن به فالت 
مرکزی بر می گشت، مشکل یزد و کرمان و اصفهان حل شده بود. اما در سال 
پایانی دولت احمدی نژاد، در ســفرش به چهارمحال و بختیاری اجازه داده 

شد تا از سرچشمه زاینده رود برداشت شود.
وی در همیــن زمینه با تشــریح عواقب چنیــن تصمیمــات غلطی گفت: 
زمین های چهارمحال بیشتر در دامنه زاگرس اســت و با پمپ، آب کشیده 
می شود تا برای کشــاورزی و باغات مورد بهره برداری قرار گیرد. متاسفانه 
بستر باغ های این منطقه آهکی است و ریشه درختان به آهک رسیده است 

به طوری که با گذشت ۸ سال درختان در این منطقه خشک شده اند.
سیدحسینی گفت: اصفهان در چند دهه اخیر توسعه کشت خود را ۸۰درصد 
افزایش داده ا و از سال ۱۳۶۲ صنایع پرآب را در این منطقه مستقر کرده و 

اساسا خود را با شرایط اقلیمی وفق نداده است.
وی در خصوص میزان مصرف آب فوالد مبارکه از زاینده رود به انصاف نیوز 
گفت: فوالد مبارکه برای تولید هرتن ورق فــوالد ۲۸ متر مکب آب، مصرف 
دارد و اکنون تولید این مجموعه ۷ میلیون تن است یعنی ساالنه حدود ۲۰۰ 
میلیون متر مکعب مصرف فوالد مبارکه اســت. اگر این آب وارد زاینده رود 

شود، این رودخانه همیشه جاری خواهد بود.
سید حســینی در پاســخ به این ســوال که با تعطیلی کارخانه فوالد چطور 
می توان با مســائل اجتماعی متعاقب آن مثل بیکاری و مهاجرت و حاشیه 
نشــینی مقابله کرد، گفت: بله، چنین تصمیمی مسائل اجتماعی خاصی را 
به همراه خواهد داشــت؛ اما هزینه آن کمتر از وضع فعلی است. چرا که اگر 

شرایط فعلی تداوم پیدا کند، ممکن است کل اصفهان تخلیه شود.
وی در خصوص مسائل آب یزد گفت: یزد، حدود ۷۰ میلیون مترمکعب نیاز 
آب شــرب دارد. از این عدد ۵۰ میلیون مترمکعب از طریق خط لوله تامین 
می شود و ۲۰ میلیون مترمکعب آن از طریق چاه است؛ اما متاسفانه پساب 
این ۷۰ میلیون مترمکعب استفاده نمی شود و در چاه جذبی دفع می شود.

سیدحسینی در پاسخ به این ســوال که »آیا این احتمال وجود دارد که در 
اعتراضات اخیر، مردم بهانه سهم خواهی صنایع شده باشند« گفت: اصفهان 
دنبال تمام کردن پروژه بهشت آباد اســت ولی برای اتمام آن با چهارمحال 

به مشکل برخورده است.
االن باید چهارمحالی ها مقاومت کنند؛ کشــاورز اصفهانی از روی استیصال 

نشسته و متوجه نیست که در دام افتاده است.
وی در ادامه گفت: اســتاندار اصفهــان ۱۵۰۰ میلیارد تومــان گرفته تا حق 
کشاورزان را بدهد، اما اســتاندار باید با این مبلغ کشت گلخانه ای را توسعه 
می داد.ولی بهترین راه دادن پول نقد است تا کشاورزان برای مدت کوتاهی 

راضی شوند.
وی سپس با طرح این پرســش که » وزارت جهاد کشــاورزی چه نقشی 
دارد؟« گفت: جهاد کشاورزی باید آموزش دهد و حتی از قوه قهریه استفاده 
کند. اما در اصفهان هربــار تجمع کردند، آب گرفتند و برنج کاشــتند. ما در 
ایران حســابداری اصفهان نداریم و نمی دانند منابع آب به چه میزان و کجا 

مصرف می شود.
محمدرضا سیدحسینی در پایان گفت و گوی خود افزود: مسئوالن و مدیران 
اصفهان و یزد می دانند که منابع محدودی از آب دارند، اما سوال این است، 
چرا صنایع خود را توسعه می دهند. پاسخ این اســت: چون طرح آمایش 

سرزمینی که همچون قانون سفت و محکم باشد، وجود ندارد.

رنا
 ای

س:
عک

عکس: ایرنا

ادعای شهردار اسبق یزد علیه اصفهان:

اصفهان با این تجمعات، به دنبال تمام کردن پروژه بهشت آباد است
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

مدیران از جایگاه خود برای گره گشایی از کار مردم استفاده کنند
استاندار چهارمحال و بختیاری با توصیه به مدیران برای خدمت صادقانه 
به مردم، گفت: بایــد از نفوذ، جایگاه و موقعیت خود برای گره گشــایی 
از کار مردم اســتفاده کنید، حتی اگر انجام آن کار در حیطه اختیارات و 
وظایف شما نیست، باید با خوش رویی با مراجعه کنندگان برخورد کنید. 
غالمعلی حیدری اظهار کرد: تالش خواهیم کرد از تمامی فرصت ها برای 
خدمتگزاری به مردم استفاده کنیم، بنا به شرایط کرونا و اختصاص زمان 
بیشتر برای رسیدگی به مشکالت از دید و بازدیدها و پاسخ به پیام های 
تبریک خودداری می کنیم. استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
باید ماموریت های محوله به مدیران با سرعت توسط آن ها پیگیری شود، 
گفت: مدیران باید نسبت به وظایف محوله پاسخگو باشند، امروز وظیفه 
خدمتگزاری به مردم به دولتمردان محول شده اســت، قطعا یاد و نام 
شهدا به زندگی و انجام امور برکت می دهد، بنابراین پیشنهاد می شود هر 
جلسه با نام و وصیتی از شهدا آغاز شود. وی با تاکید بر اینکه هر مسئولی 
در هر جایگاهی مدیون خون شهداســت، عنوان کرد: شــهدا با ایثار و از 
خودگذشتگی در عملیات های مختلف حضور پیدا کردند و مسئوالنی که 
امروز در جایگاه و پســت های مدیریتی قرار دارند، باید امانت دار خوبی 
برای این پست باشند و از جایگاه خود به هیچ عنوان برای منافع شخصی، 
حزبی و گروهی استفاده نکنند. حیدری با اشاره به اینکه دوره مسئولیت 
کوتاه است، یادآور شــد: بنابراین باید از این فرصت به نحو احسن برای 
خدمت به مردم و کاهش مشکالت استفاده کنیم، خدمت صادقانه هر 
فردی را به حد اعال خواهد رســاند و به خداوند نزدیک می کند. استاندار 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید در همه حال خداوند را ناظر بر اعمال 
و عملکرد خود بدانیم، هر مسئولی در هر جایگانی خدمت صادقانه را در 
اولویت خود قرار دهد، آن  زمان در بین مردم محبوبیت پیدا می کند، سردار 
حاج قاسم ســلیمانی زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد و شاهد 
محبوبیت وی در بین مردم بودیم، خدمت صادقانه موجبات آبرو را برای 
فرد فراهم می کند، ان شاا... در این دوره مسئولیت شرمنده شهدا نشویم. 
وی با توصیه به مدیران برای خدمت صادقانه به مردم، تصریح کرد: باید 
از نفوذ، جایگاه و موقعیت خود برای گره گشایی از کار مردم استفاده کنید، 
حتی اگر انجام آن کار در حیطه اختیارات و وظایف شــما نیست باید با 
خوش رویی با مراجعه کنندگان برخورد کنید. حیدری در ادامه با اشــاره 
به اینکه در آینده ای نزدیک رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری سفر 
خواهد کرد، توضیح داد: باید قبل از ســفر یک کار عمیق توسط مدیران، 
فرمانداران و معاونان برای اســتفاده و بهره گیری از این فرصت طالیی 
انجام شود، در جلسه شورای اداری استان برای تقسیم کار بین مدیران 
برنامه ریزی صورت خواهد گرفت، باید از این  فرصت به نفع مردم و برای 

توسعه استان بهره مند شویم و مردم برکات آن را در زندگی احساس کنند. 
استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص برنامه های سال ۱۴۰۱، یادآور 
شد: یک تغییر رویکرد در برنامه ریزی ها صورت می گیرد، در برنامه ریزی 
سال آینده استفاده از منابع دولتی، استفاده از ظرفیت بنیادهای مردمی 
مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و ... و اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی به عنوان سه ضلع یک مثلت در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
وی با تاکید بر نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه چهارمحال 
و بختیاری، اظهار کرد: باید مسیر برای ســرمایه گذاری در استان هموار 
شود و با اعتماد سازی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در مسیر توسعه 
گام برداریم. حیدری تاکید کرد: بنده وام دارهیچ گروه و جناحی نیستم 
و فراجناحی عمل می کنم، هر کسی بتواند گره ای از مشکالت مردم باز 
کند، دست او را به گرمی می فشارم ، نباید با مسائل و مشکالت احساسی 
برخورد کنیم، باید تالش کنیم تا موانع و مشــکالت را از پیش پای مردم 
برداریم. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هنوز ۱۷ شهردار 
و تعداد باالیی دهیار در اســتان منصوب نشــده اند، عنوان کرد: باید در 
اسرع وقت و طی یک برنامه زمان بندی این موضوع تعیین تکلیف شود. 
الزم است دهیاران و شهرداران منصوب شــوند تا بتوانند در راستای حل 
مشکالت شهر و روستاها گام بردارند. وی با بیان اینکه نباید کار امروز را به 

فردا موکول کنیم، اضافه کرد: پایبندی به ارزش های اسالمی، توجه ویژه 
به نیازهای محرومان، استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های 
اســتان، ارج نهادن به خدمت بی منت، تالش جهادی برای گره گشایی 
از مشکالت مردم، فسادســتیزی، قانون گرایی، انضباط مالی، پرهیزی 
از اشــرافی گری، اهتمام به حمایت از تولید داخلی، رفــع موانع تولید، 
شناسایی ظرفیت های اســتانی و فعال کردن آن ها، شایسته ساالری، 
پاک دســتی، مردم محوری، دسترســی عادالنه به خدمــات دولتی، 
بهره گیری از فناوری اطالعات برای چابک سازی سیستم اداری و توجه 
به انتقادات مردمی از مهم ترین سیاست های دولت مردمی است و باید 
به این مسائل توجه جدی صورت بگیرد. حیدری گفت: نباید ارتباط با بدنه 
مردمی توسط مسئوالن قطع شود، مسئوالن باید با صعه صدر مطالبات 
مردمی را بشنوند و در برابر آن ها پاسخگو باشند، همچنین مسئوالن باید 
با رسانه ها تعامل موثر داشته و نسبت به افکار عمومی اهتمام ویژه داشته 
باشند. اســتاندار چهارمحال و بختیاری در پایان در خصوص ملزومات 
توسعه اســتان، بیان کرد: باید با احداث کریدورهای ارتباطی استان را از 
بن بست خارج کنیم، توجه صنایع تبدیلی و زیرساخت های گردشگری 
موجب ایجاد درآمد خواهد شــد، همچنین باید حمایــت از واحدهای 

تولیدی و ایجاد پروژه های کوچک زودبازده در اولویت قرار بگیرد.

اختصاص 31 میلیارد و 550 میلیون ریال برای زیرساخت های 
گردشگری

کارشناس دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: 
۳۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال اعتبار اســتانی برای پنج طرح مرتبط با زیرســاخت های گردشگری 
اســتان اختصاص یافت. علی مولوی تاکید کرد: هم اکنون پنج طرح زیرساخت های گردشگری در 
استان در حال اجراست و تاکنون ۱۷ میلیارد ریال هزینه شده است. مولوی افزود: این طرح ها شامل 
زیرساخت های گردشــگری در منطقه نمونه سامان، کمپ دره عشق شهرســتان کیار، چشمه صالح 
جونقان شهرستان کیار، چشمه برم شهرستان لردگان و حاشیه زاینده رود روستای چلوان شهرستان 
سامان است. وی اضافه کرد: عملیات اجرایی طرح های در حال اجرای زیرساخت های گردشگری در 
چهارمحال و بختیاری به طور میانگین ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مولوی ادامه داد: با بهره برداری 
از این طرح ها در مدت اجرا، زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر در چهارمحال و بختیاری فراهم شده است.

 تامین ۹5 درصد درآمد عمومی چهارمحال و بختیاری
از مالیات

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحــال و بختیاری گفــت: ۱۲۲ میلیارد تومان عــوارض ارزش افزوده به 
شهرداری ها و دهیاری های استان جهت توسعه زیرساخت های استان پرداخت شده است. کورش 
بیگدلی با اشاره به این که صد در صد مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص مالیات در استان 
اجرایی شده، افزود: هوشمند ســازی رویکرد اصلی نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی چهارمحال 
و بختیاری است. وی به فعالیت های شاخص فرهنگ ســازی مالیاتی در استان اشاره کرد و گفت: 
نام گذاری ۱۸ معبر عمومی در اســتان به نام مالیات و راه اندازی پویــش مردمی »من هم مالیات 

می پردازم« از مهم ترین این فعالیت هاست.

ثبت ۶۷ هزار میلیارد ریال تقاضای سرمایه گذاری صنعتی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۷ هزار 
و ۹۱ میلیارد ریال تقاضای سرمایه گذاری صنعتی جدید از سوی بخش خصوصی در استان ثبت شده 
است.سجاد رستمی تاکید کرد: این میزان تقاضای سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه پارسال سه 
درصد رشد داشت.رستمی اضافه کرد: با اجرا، تکمیل و بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال مستقیم 
شش هزار و ۴۲۲ نفر در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.وی ادامه داد: امسال ۵۰۱ 
فقره جواز تاسیس برای راه اندازی واحد های صنعتی تولیدی جدید در این استان صادر شده است. 
رستمی گفت: چهارمحال و بختیاری پارسال رتبه سوم کشور در حوزه سرمایه گذاری صنعتی را به خود 

اختصاص داد.

 بررسی وضعیت استاندارد تجهیزات تفریحی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با توجه به اهمیت نظارت بر شهر بازی ها و تجهیزات مورد استفاده 
در آن ها و لزوم پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار برای کودکان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۵۴ دستگاه 
تجهیزات تفریحی در این استان توسط کارشناسان بازدید و بازرسی شد. عبدا... نظری با تاکید مجدد بر 
اهمیت استاندارد تجهیزات تفریحی در سالمت و ایمنی کودکان، افزود: با پیگیری های متعدد ارگان های 
ذی ربط، اقدام موثری در این خصوص به عمل نیامده اســت. نظری خاطر نشــان کرد: شهرداری ها و 
دستگاه های متولی چهارمحال و بختیاری باید برای جلوگیری از هرگونه حادثه ناگوار که ایمنی و سالمت 

استفاده کنندگان را به خطر می اندازد، نسبت به اصالح و بهینه سازی فضا های بازی اقدام کنند.
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مفاد آراء
9/58  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8215-1400/07/04 هيات اول خانم ماه گل خداپرست 
به شناسنامه شــماره 598 کدملي 1129072983 صادره فريدونشهر فرزند ميرزا 
حسين در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 62/37 متر مربع پالک شماره 
809 فرعی از 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
نسبت به دو پنجم مورد تقاضا از مالکيت محمد جعفر شعربافيون طبق اظهار نامه 
و نسبت به سه پنجم مورد تقاضا و از مالکيت بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب 
اسالمی که بموجب دادنامه شماره 275 مورخ 1358/4/26 دادگاه انقالب مالکيت 

امير آقا امير کيوان مصادره شده است
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222417 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/59  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9438-1400/08/09 هيات سوم آقای احمدرضا تحويليان 
به شناسنامه شماره 438 کدملي 1287171621 صادره اصفهان فرزند مهدی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 193/40 متر مربع قسمتی از پالک 2470 
فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 356 دفتر 1081 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222020 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/60  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9161-1400/07/28 هيات دوم آقای علی رضا کيان ارثی 
به شناسنامه شــماره 1757 کدملي 1159232581 صادره داران فرزند فرامرز در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 207/88 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 
11 فرعی از 68 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت غالمرضا مزروعی از سند شماره 36093 مورخ 1350/1/19 دفترخانه 
شماره 65 اصفهان از مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 

م الف: 1222006 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/61  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 7606-1400/06/21 هيات چهارم آقای اسماعيل موجودی 
رنانی به شناســنامه شــماره 461 کدملي 1290322449 صادره اصفهان فرزند 
ابراهيم در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 130/10 متر مربع  از پالک 
3749 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت علی کاظمی طبق ســند انتقالی 6172 مــورخ 1350/06/11 دفتر 91 

اصفهان و مورد ثبت صفحات 411 و 415 و 419 دفتر 199 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222053 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/62  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
 رديــف 1- راي شــماره 7569-1400/06/21 هيات چهارم آقای اســماعيل 
نصر آزادانی به شناسنامه شماره 572 کدملي 1293208280 صادره فرزند ابراهيم 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 247/71 متر 
مربع  پالک شماره 458 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمدرضا ولد مرحوم حيدر طبق اظهار نامه ثبتی 
 رديــف 2- راي شــماره 7570-1400/06/21 هيات چهارم آقــای محمدرضا 
جان نثاری الدانی به شناسنامه شماره 1636 کدملي 1283455684 صادره خمينی 
شهر فرزند حسن نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 247/71 متر مربع  پالک شماره 458 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمدرضا ولد مرحوم حيدر 

طبق اظهار نامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222044 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/63  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 

امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8881-1400/07/25 هيات ســوم آقای مهدی مسيبی 
به شناســنامه شــماره 870 کدملي 4650486361 صادره فرزند محمد علی  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 258/89 متر مربع  پالک شماره 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حسن 

رضايی فرزند عبدا... ثبت در صفحه 519 دفتر 520
رديــف 2- راي شــماره 8882-1400/07/25 هيــات ســوم آقــای مهدی 
مسيبی به شناســنامه شــماره 870 کدملي 4650486361 صادره فرزند محمد 
علی  در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 100/53 متــر مربع  پالک 
شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخــش حوزه 14 ثبت ملــک غرب اصفهان 
 مع الواســطه از حســين علی رضايــی فرزند حســن ثبت در صفحــه 268 الی

 271 دفتر 54
رديف 3- راي شــماره 9978-1400/08/20 هيات اول آقــای فريدون رضائی 
 کوجانی به شناســنامه شــماره 1130032876 کدملي 1130032876 صادره 
خمينی شهر فرزند رجبعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 297/84 
متر مربع  قســمتی از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رضا رضائی از ســند شــماره 36174 مورخ 
 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 274 

دفتر 54 امالک 
رديف 4- راي شماره 8883-1400/07/25 هيات ســوم آقای فريدون رضائی 
 کوجانی به شناســنامه شــماره 1130032876 کدملي 1130032876 صادره 
خمينی شهر فرزند رجبعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 297/84 
متر مربع  قســمتی از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رضا رضائی از ســند شــماره 36174 مورخ 
 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 274  

دفتر 54 امالک
رديــف 5- راي شــماره 9976-1400/08/20 هيات اول خانــم مريم رضائی 
کوجانی به شناســنامه شــماره 34 کدملــي 1290838828 صــادره اصفهان  
فرزند رجبعلی در ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 211/42 متر مربع  
قســمتی از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهــان از مالکيت علی رضائی کوجانی از ســند شــماره 36389 مورخ 
 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 

دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222085 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/64  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2200 مورخ 1400/07/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مصطفی 
حشمت قهدريجانی به شناسنامه شماره 70 کدملی 1110923279 صادره فرزند 
شعبان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 253/40 متر مربع پالک شماره 131 
فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای جعفر نامدار دستجردی )مالک 

رسمی( خريداری شده اســت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10

م الف: 1222453  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/65 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060302031000515-1400/8/15 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملــک نايين تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقای مهدی 
توکلی ورزنه فرزند محمد بشماره شناسنامه 5 صادره از نايين در ششدانگ مفروزي 
يک باب خانه به مساحت 373/24 متر مربع پالک قسمتی از 540 اصلي واقع در 
روستای شريف آباد بخش 19 ثبت نايين خريداري از مالک رسمی آقای رمضان 
توکلی ورزنه بصورت عادی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1221725 اباذر مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالک نايين

مفاد آراء
9/71 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  3410 14006030200700 مورخ  03 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عفت ربيعی کليشادی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 78 وکدملی 
 1111613591 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت
 16 / 208 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کليشــاد بخــش نه حوزه ثبت ملک 
فالورجان خريداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای محمــد کريم دهقان 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبــت به فاصله 15 
روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 
م الف: 1231283 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
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بیش از ۶3 هزار خانوار سالمند تحت حمایت کمیته امداد 
استان اصفهان هستند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با بیان اینکه ۶۳ هزار و ۸۱۹ خانوار سالمند تحت 
حمایت این نهاد هستند، اظهار داشت: ماهیانه بیش از ۲۷میلیارد تومان در قالب مستمری به حساب 
خانوار سالمندان واریز می شــود. کریم زارع با تاکید بر ارائه خدمات گوناگون و متنوع به سالمندان، 
گفت: کمک به تامین، بازسازی و تعمیر مسکن، حق مراقبت و نگهداری، تهیه وسایل مورد نیاز از قبیل 
سمعک، ویلچر، عینک، واکر و ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی ویژه برای بیماران صعب العالج و 
خاص، از جمله این خدمات است.مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: عالوه بر پرداخت مستمری 
و ارائه خدمات مختلف، در ســال جاری بالغ بر یک میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان در قالب بسته های 
معیشتی و کارت هدیه نیز به خانوارهای سالمندان اهدا شد.  کریم زارع همچنین به تامین برخی از 
وسایل ضروری مورد نیاز سالمندان اشاره کرد و افزود: امســال برای تهیه بیش از ۲۱۵ مورد عینک، 
پروتز دندان، عصا و واکر، سمعک، ویلچر به مددجویان سالمند مساعدت شده است.مدیرکل کمیته 
امداد اصفهان با اشاره به تعداد ۱۲۲ هزار خانوار تحت حمایت، گفت: خیران نیک اندیش هم استانی 
می توانند با مراجعه حضوری به دفاتر این نهاد یا مراکز نیکوکاری، همچنین از طریق شماره گیری کد 
دستوری #۰۳۱*۸۸۷۷* حمایت های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به دست نیازمندان برسانند.

افزایش 2 برابری واکسیناسیون در استان اصفهان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جمع اصحاب رســانه با اشاره به طرح شهدای سالمت 
برای رسیدن به پوشش واکسیناسیون باالی ۹۰ درصد، گفت: درصد افزایش پوشش واکسیناسیون 
در روز های پایانی آبان ماه در استان روند کاهشی داشت و به حدود ۱۵ صدم درصد در روز رسید و از 
طرفی هدف ما رساندن به پوشش واکسیناسیون باالی ۹۰ درصدی و جلوگیری از پیک ششم احتمالی 
کرونا بود بنابراین این طرح اجرا شد. پژمان عقدک افزود: برای فراهم کردن دسترسی بیشتر مردم به 
واکسن و امکانات خدمت رسانی و توجیه افرادی که به دالیل مختلف هنوز واکسن کرونا را نپذیرفته 
اند، این طرح با همکاری ادارات مختلف طراحی شد.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه خوشبختانه در طول یک هفته ای که از اجرای طرح گذشته نتایج خوبی حاصل شده، گفت: 
سرعت رشد واکسیناسیون نوبت اول ارتقا پیدا کرده و به طور میانگین روزی ۱۵ صدم درصد افزایش 
پیدا کرده که به حدود ۳ دهم درصد یعنی دو برابر رسید.وی ادامه داد: چهار شهرستان خمینی شهر، 
برخوار، نجف آباد و فالورجان که از میانگین استانی پایین تر بودند از همین سرعت برخوردار و حرکت 
خوبی ایجاد شد.عقدک تصریح کرد: در حال حاضر رشد واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان ۷۹.۲ 

درصد است که به نظر می رسد در صورت تداوم همکاری در طرح به پوشش باالی ۸۵ درصد برسیم.

بیمه سالمت، ماهانه 21میلیارد تومان برای درمان کرونا 
هزینه می کند

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان گفت: بیمه سالمت این اســتان ماهانه حدود ۲۱ میلیارد تومان برای 
درمان بیماران کرونایی در بخش بستری هزینه می کند.حسین بانک افزود:با توجه به اینکه نمی توان 
دارو و درمان خاصی را در بخش ســرپایی ویژه بیماران کرونایی در نظر گرفت، آمار مشخصی در این 
زمینه وجود ندارد.وی بابیان اینکه داروهای مختص کرونا زیر پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند، 
ادامه داد: ۸۱ درصد هزینه این بیماران در صندوق شهری و ۱۹ درصد در صندوق روستایی هزینه شده 
است.مدیرکل بیمه سالمت اصفهان اظهار داشــت: ۲.۵ درصد از مجموع مراجعات به مراکز درمانی 
طرف قرارداد به بخش بستری اختصاص یافته که ۶۰ درصد هزینه های درمانی را در بردارد.وی اضافه 
کرد: یک میلیون و ۴۴۰ هزار بیمه شده تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت اصفهان هستند که حدود 

۲۷ درصد از جمعیت کل این استان را شامل می شود.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان:

نخستینجشنوارهدانشجوییمالکاشتردراصفهانبرگزارمیشود

مسئول ناحیه بســیج دانشجویی استان  حدیث زاهدی
اصفهــان گفــت: نخســتین جشــنواره 
دانشجویی مالک اشتر با هدف ارائه دستاوردهای دانشجویان بسیجی 

استان اصفهان روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه )فردا(برگزار می شود.
ســید هادی انوری در نشست خبری نخستین جشــنواره دانشجویی 
مالک اشتر، یکی از رسالت های مجموعه ها و تشکل های دانشجویی 
را ایفای نقش موثر در رفع مســائل جامعه دانســت و اظهــار کرد: از 
ماموریت های بسیج دانشجویی، نقش آفرینی و مسئله محوری در تمام 
ارکان جامعه است.  وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دوبار در سال با 
دانشجویان دیدار دارند که نشان دهنده توجه ویژه به این قشر از جامعه 
است، افزود: ماموریت های مجموعه دانشجویی به خوبی ترسیم شده 
و این باعث شده بسیج دانشجویی همواره آماده اجرای ماموریت باشد.

انوری با اشاره به اینکه نسل جوان و بسیج دانشجویی همواره در صحنه 
حضور داشــته اند و به دلیل ماموریت های فرادانشــگاهی خود برای 
پیشبرد اهداف انقالب ایستادگی کرده اند، برگزاری نخستین جشنواره 
دانشجویی مالک اشتر را راهی برای ارائه دســتاوردهای دانشجویان 
اعالم کــرد و گفــت: این جشــنواره با هــدف معرفی دســتاوردهای 
دانشجویان بسیجی در ۹ عرصه تخصصی شامل برترین گروه جهادی، 

تشکیالت سازی، حوزه علمی و پژوهشی، کنشگری اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی، هسته های مطالبه گری تخصصی، رسانه و فضای مجازی و 
مطالعات حوزه زنان تعریف شده که روز پنجشنبه اختتامیه آن همراه با 

معرفی برگزیدگان برگزار می شود.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان یکی از اهداف برگزاری 
این جشــنواره را حفظ و انسجام تشــکیالتی بین دانشجویان و ایجاد 
کنشگری بین آنها معرفی کرد و افزود: زمینه حضور نخبگان دانشجویی 
در این جشنواره فراهم است و در نظر داریم از آثار این جشنواره به منظور 
الگودهی به دیگر دانشجویان بهره ببریم و ایده های ناب این جشنواره 

برای دیگر جریانات بسط داده شود. 
به گفته انوری، در هر ۹ عرصه بالغ بر ۲۵ تیم از شهرستان های مختلف 
استان شرکت داده شده اند و برای هر موضوع ۵ تندیس شایسته تقدیر 
در هر عرصه معرفی می شوند که یکی از آنها به عنوان برگزیده انتخاب و 

جایزه اصلی به آن اهدا خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این جشــنواره سعی شــده نکاتی همچون توجه به 
ابتکارات و خالقیت ویژه تیم ها، اثربخشــی و مسئله محور بودن طرح 
مورد بررســی قرار گیرد و کیفیت و اثرگذاری دانشجویی از مهم ترین 
دیدگاه ها در بحث داوری آثار اســت. هیئت داوران نسبت به هر حوزه 

تخصص داشــتند و بیشــتر از فضای دانشگاهی هســتند و از فضای 
بیرونی، داوری حضور ندارد زیرا این افراد شــناخت بهتری نســبت به 
الیه های دانشــجویی دارند.مسئول ناحیه بســیج دانشجویی استان 
اصفهان، با بیــان اینکه در شــرایط حاضر امکان حضور دانشــجویان 
اندکی فراهم شــده اســت، گفت: برای بزرگداشــت ۱۶ آذر امسال که 
حضور دانشجویان اندکی فراهم است، نشست های مختلف و جشن 
جدیدالورودها طراحی شــده که امیدواریم به خوبی برگزار شود.انوری 
به امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اشاره 
کرد و افزود: در قالب این تفاهم نامه ۲۵۰ دانشــجو معلم را به صحنه 
ورود دادیم. وی با اشاره به شــیوع ویروس کرونا و تغییراتی که باعث 
حضور نداشتن دانشجویان در محیط دانشگاه شد، تصریح کرد: در این 
ایام با وجود تعطیلی دانشــگاه ها و نبود دانشجویان در محیط، بسیج 
دانشــجویی به دلیل نقش ماموریتی اجرایی تعطیل نشد و همواره به 
ایفای مسئولیت های اجتماعی خود پرداخته است. در این ایام بسیج 
دانشجویی در حوزه ســالمت با انجام حرکت های جهادی، کمک های 
مومنانه در حوزه خدمات اجتماعی و فرهنگی و ... یاری رســان حوزه 
سالمت شد. همچنین در مبحث انتخابات بســیج دانشجویی امید را 

به جامعه تزریق کرد.

در این جشنواره سعی شده نکاتی همچون توجه به 
ابتکارات و خالقیت ویژه تیم ها، اثربخشی و مسئله محور 
بودن طرح مورد بررسی قرار گیرد و کیفیت و اثرگذاری 
دانشجویی از مهم ترین دیدگاه ها در بحث داوری آثار 

است

خبر خوان جامعه

معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره 
به آخرین وضعیت صدور اســناد مالکیتی برای موقوفات استان اصفهان اظهار 
داشت: سهمیه در نظر گرفته شده برای دریافت سند مالکیت در استان اصفهان 
برای سال جاری دو هزار فقره بوده اســت. حجت االسالم اصغر توسلی با بیان 
اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون یک هزار و ۸۰۰ رقبه در استان اصفهان سند 
دارد شده است، ابراز داشت: می توان گفت حدود ۸۰ درصد از برنامه در دستور کار 
استان در این زمینه محقق شده است.معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف 

و امور خیریه اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه در پنج مورد اسناد مهمی را برای 
موقوفات استان اصفهان دریافت کرده ایم، افزود: مهم ترین آنها سند قلعه زینبیه 
بوده که به تازگی سند آن را دریافت کرده ایم.وی تصریح کرد: موقوفه قلعه زینبیه 
دارای بیش از ۵۵۶ هکتار مساحت است که نیت آن نیز کمک به آستان مقدس 

حضرت زینب )س( اصفهان به ثبت رسیده است.
حجت االسالم توسلی ادامه داد: کاربری فعلی موقوفه قلعه زینبیه کشاورزی، 
باغی و مســکونی اســت.وی با اشــاره به اینکه طی ۲۰ روز آینــده همه برنامه 

استان اصفهان برای اسناد مالکیتی موقوفات محقق خواهد شد، تصریح کرد: 
خوشبختانه دیگر نهادها و به ویژه سازمان ثبت اسناد در این زمینه همراهی خوبی 
داشته اند. معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
با بیان اینکه ۷۶ درصد از موقوفات ســند دار شده در سال جاری منفعتی بوده و 
۲۴ درصد انتقاعی، ابراز داشت: با برنامه ریزی و سرمایه گذاری درست می توان 

بهره برداری مناسبی را از موقوفات استان داشت.
وی در خصوص آخرین وضعیت صدور ســند برای مسجد جامع اصفهان گفت: 

همه مراحل صدور سند برای مســجد جامع و ۵۹ رقبه آن انجام شده و طی سه 
روز آینده نیز این امر محقق خواهد شــد.حجت االســالم توسلی در خصوص 
آخرین وضعیت تبدیل به احســن موقوفه حصه نیز ابراز داشــت: در این زمینه 
ما پیشنهادات خود را به همه دستگاه ها ارائه کردیم، برای این امر نیز جلسه ای 
را با فرماندار جدید اصفهان داشــتیم که نظر مساعد در خصوص پیشنهادات ما 
داشتند و امیدواریم دیگر دستگاه های اجرایی هر چه زودتر اقدامات الزم را در 

این راستا انجام دهند.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

صدور سند قلعه زینبیه به نام اوقاف
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عک

مفاد آراء
9/66 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
1- برابر رای شماره 2207 مورخ 1400/07/26 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم زهره براانی دســتجردی به شناسنامه شــماره 94 کدملی 1288759959 
صادره اصفهان فرزند حســن بر 4/8 دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 165/60 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 32 فرعی از 4484 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 2- برابــر رای شــماره 2206 مــورخ 1400/07/26 هيــات اول موضــوع
 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه 
 بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای فيض اله واحد دســتجردی به شناســنامه 
شــماره 955 کدملــی 1288685661 صــادره اصفهان فرزنــد محمد بر 1/2 
دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 165/60 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 32 فرعی از 4484 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آ گهی می 
شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت

 صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10

م الف: 1222391  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/67  برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت 
ثبتــي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز 
گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زير 
به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود در 

صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيــان اعتراضي 
داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک تســليم و پــس از اخذ رســيد ظرف 
 مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9379-1400/08/05 هيات ســوم خانم اعظم عسگری 
برزانی به شناسنامه شماره 4003 کدملي 1282998072 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 128/17 متر مربع  از پالک 
شــماره 1879 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت بمانعلی رضايی برزانی طبق انحصار وراثت شماره 603 
 مورخ 1375/05/01 شعبه 18 دادگاه عمومی اصفهان و فرشته السادات هاشمی 
شــيخ شــبانی طبق ســند انتقالی 49388 مورخ 1388/07/07 دفترخانه 108 

اصفهان و عزت رضايی مورد ثبت صفحه 429 دفتر 415 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 
م الف: 1233185 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/68  برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت 
ثبتــي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز 
گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زير 
به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود در 
صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيــان اعتراضي 
داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک تســليم و پــس از اخذ رســيد ظرف 
 مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 10231-1400/08/27 هيات دوم آقای علی جوانی جونی 
به شناسنامه شــماره 13 کدملي 1290231605 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 140/06 متر مربع قسمتی  از پالک 
شماره 237 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت حســين جان نثاری از مورد ثبــت صفحه 556 دفتر 5 فرعی 

امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 
م الف: 1232902 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/69 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی 
تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای  
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شماره 140060302018000906 مورخ 1400/08/18 کالسه پرونده 
1399114402018000110 آقای شکراله استکی اورگانی فرزند عباسقلی نسبت 
به ششدانگ يک باب سوله  به مساحت 101/14 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 اصفهان ابتياعی 
متقاضی به شماره سند 88442 مورخ 1399/10/22 دفترخانه 96 دولت آباد برخوار 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 

م الف: 1233063 ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 
مفاد آراء

9/70 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی 
تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
 سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای  

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. 
صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.

برابر رای شماره 140060302018000860 مورخ 1400/08/19 کالسه پرونده 
1399114402018000078 آقای محمدمهدی رفيعی دولت ابادی فرزند حسن 
نسبت به ششــدانگ يک باب دامداری پرورش اســب با کاربری کشاورزی  به 
مساحت 8764/45 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 398 اصلی واقع در 
بخش 16 اصفهان حوزه ثبت دولت آباد برخوار ابتياعی متقاضی به شــماره سند 

89985 مورخ 1400/06/16 دفترخانه 96 دولت آباد برخوار 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 
م الف: 1233587  ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 

تبصره یک ماده 105 اصالحی
9/72 نظر به اينکه  تمامت ششــدانگ پالک 470/1 واقع در بخش 5 ثبت قبل 
از تفکيک در دفتر امالک 51 صفحه 77 شــماره چاپی دفترچه ای 16699 بنام 
 رمضان دشت بر زی ســابقه ثبت و صدور سند مالکيت داشــته سپس به موجب 
صورت مجلس 1067 مورخ 1335/3/16 تفکيک گرديده اســت و کليه قطعات 
تفکيکی به جز 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 20 فرعی به غير انتقال شده 
اعالم می دارد به موجــب  گواهی حصر وراثت 174 مورخ 1341/5/16 شــعبه 
2 دادگاه بخش اصفهان آقای رمضان دشــت برزی فوت نموده است و در اجرای 
تبصره يک ماده 105 اصالحی آئين نامه قانون ثبــت ، ورثه وی )فريدون رزمی 
و ...( تقاضای حذف بهای ثمنيه اعيانی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 
470/20 که طبــق گواهی حصر وراثت فــوق متعلق به خانــم صاحب طالبيان 
قينانی می باشــد را نموده که کارشــناس رسمی دادگســتری ميزان بهاء ثمنيه 
اعيانی مقادير فوق الذکــر را به مبلغ 8/150/388 ريال بــرآورد و اعالم نموده و 
متقاضيان  آن را به حســاب سپرده ثبت اســناد و امالک طبق فيش شماره با کد 
رهگيری 140009060171022476 مــورخ 1400/9/6 به مبلغ 8/281/250 
ريال واريز نموده و چون ذی نفع فاقد نشــانی اســت با توجه به مفاد تبصره يک 
آئين نامه فوق الذکــر مراتب فقط يک مرتبــه در روزنامه کثيراالنتشــار آگهی 
می شــود تا ذينفع جهت دريافت بهاء تعيين شــده به منطقه ثبت اسناد و امالک 
جنوب اصفهان مراجعه و در صورتيکه تضييع حقی شــده باشد می تواند از تاريخ 
انتشار اين آگهی به مدت يک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح 
دعوی را به اين اداره تســليم نمايد بديهی اســت در صورت عدم مراجعه ذينفع 
به مراجع قضائی در مدت تعيين شــده و عــدم ارائه گواهی طرح دعوی، ســند 
 مالکيت متقاضی بدون قيد اســتثناء بهاء ثمنيه اعيانی صادر و تسليم خواهد شد. 
م الف: 1233169 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان



چهارشنبه 10 آذر 1400 / 25 ربیع الثانی 1443 / 01 دسامبر 2021 / شماره 3408

 وقتی »مسی« همه را به شکستن رکوردش در توپ طال
 به چالش کشید

ابرســتاره آرژانتینی، واکنش جالبی بعد از کســب توپ طالی هفتم و احتمال شکســته شدن 
رکوردش در آینده داشت.مراســم اهدای توپ طالی ۲۰۲۱  دوشنبه شب در پاریس توسط مجله 

فرانس فوتبــال و با حضور ســتارگان 
فوتبال دنیا برگزار شــد.لیونل مســی، 
ابرستاره آرژانتینی و عضو  باشگاه پاری 
سن ژرمن موفق شد برای هفتمین بار 
فاتح ایــن جایزه بزرگ شــود و از این 
حیث رکوردش را افزایش داد.مسی در 
مصاحبه با فرانس فوتبال درباره اینکه 
در آینده رکوردش شکسته خواهد شد 
یا نه، گفت: نمی دانــم این رکورد تا چه 
زمانی شکسته نخواهد شد؛ اما شما می 

دانید همیشه افرادی پیدا می شوند تا رکوردشــکنی کنند. من این رکورد را ثبت کردم تا شکسته 
شود. به هر حال کســب ۷ توپ طال برای من هیجان انگیز بود.وی افزود: اگرچه همیشه اعتقاد 
دارم جوایز گروهی مهم تر است؛ اما نمی توانم خوشحالی ام را از کسب توپ طالی برای بار هفتم 
پنهان کنم. دوست دارم از تمام همبازی هایم در تیم ملی تقدیر و تشکر کنم چون امسال به همراه 
آنها سالی خوب را تجربه کردم.مســی با هفت توپ طال ،رکورددار کسب توپ طال در تاریخ است. 

رونالدو، ابرستاره پرتغالی که در این مراسم غایب بود با کسب ۵ توپ طال در رده دوم قرار دارد.

حمایت »آلگری« از مهاجمی که هواداران او را هو می کنند
ســرمربی یوونتوس به حمایت از مهاجم اســپانیایی تیمش پرداخت.ســرمربی یوونتوس با 
وجود شروع بدی که در رقابت های سری A داشــته هنوز به کسب عنوان قهرمانی امیدوار است. 
ماسیمیلیانو آلگری گفت: باید موقعیت های گلزنی بیشتری روی دروازه حریف داشته باشیم و 
در دیدارهای آینده، با ثبات بسیار بیشتری روانه میدان شویم. نباید احساسات را در بازی های مان 
دخیل کنیم.او درباره موراتا که در دیدار برابر آتاالنتا هو شد نیز گفت: موراتا یکی از بهترین بازیکنان 
جهان است و سزاوار هو شدن نیست و قطعا در دیدارهای آتی ارزش خود را نشان می دهد.آلگری 
درباره این سوال که آیا یوونتوس این شانس را دارد تا جام قهرمانی را در فصل جاری رقابت های 
سری A باالی سر برد، پاســخ داد: برای باال بردن جام قهرمانی باید نتایج خوب به دست آورد. 
تیمی که می خواهد قهرمان شــود تنها به بازی خوب نیاز ندارد بلکه باید به خوبی هم امتیاز جمع 
کند. ما در بعضی از بازی ها خوب بوده ایم؛ اما امتیازهای الزم را به دســت نیاورده ایم و این اصال 

خوب نیست. تا پایان لیگ بازی های زیادی باقی مانده و نباید ناامید شد.

سال رویایی »دوناروما«؛ این هم از جایزه یاشین 
جان لوئیجی دوناروما، دروازه بان تیم ملی ایتالیا و باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه چند روز پس 
از انتخاب به عنوان بهترین دروازه بان از سوی فدراســیون جهانی آمار و تاریخ، دوشنبه شب در 
مراسم فرانس فوتبال ۲۰۲۱ جایزه لئو یاشین را به دســت آورد تا سال رویایی اش تکمیل شود.

دوناروما بعد از چند سال حضور موفق در میالن که فصل گذشته اوج آن بود، راهی پاری سن ژرمن 
شد و این روزها در تالش است تا به گلر اول این تیم تبدیل شود. دوناروما بعد از پشت سر گذاشتن 
موفقیت آمیز فصل باشگاهی ۲۱-۲۰۲۰ در تابستان گذشته یکی از ارکان اصلی قهرمانی ایتالیا در 

یورو ۲۰۲۱ بود و جایزه بهترین بازیکن تورنمنت هم به او رسید.

صدر نشینی با دبل خرید جنجالی؛ 

مغانلو، عصای دست »محرم« می شود

 سمیه مصور تیم فوتبال سپاهان با برتری مقابل تیم 
نســاجی، صدرنشــین جدول رده بندی 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور باقی ماند. طالیی پوشــان نصف 
جهان که با برتری مقابل تیم فجرسپاسی به صدر جدول راه یافته بودند 
با ارائه یک نمایش خوب و هوشمندانه پنجمین برد خود در این دوره 
از مسابقات را جشن گرفتند. شهریارمغانلو، بمب بازار تابستانی نقل و 
انتقاالت فوتبال کشــور ســتاره بی بدیل این دیدار بــود که هر دو گل 

سپاهان را وارد دروازه تیم نساجی کرد.
مغانلو که پس از انتقال به فوتبال اروپا  و تیم فوتبال سانتاکالرا در اوج 
آمادگی تقریبا نیم فصل را از دســت داده بود، در بازگشــت به فوتبال 
ایران نتوانست خیلی زود خودش را با شرایط وفق دهد؛ اولین گل او 
برای پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا پس از چند مسابقه ناکامی 
سرانجام مقابل تیم الریان به ثمر رسید و در لیگ برتر  هم او ۲۷۵ روز 
در انتظار گلزنی ماند تا اینکه در یکی از حساس ترین مسابقات سرخ 
پوشــان که مقابل تیم ذوب آهن در فوالد شهر برگزار شد، به عنوان یار 

تعویضی به زمین رفت و گل مهمی را در راه کسب قهرمانی پرسپولیس 
به ثمر رســانید. پیش از گلی که مغانلو با ضربه سر مقابل سبزپوشان 
اصفهانی به ثمر رسانده بود، این مهاجم در آخرین دیدار لیگ نوزدهم 
مقابل تیم ســپاهان گلزنی کرده بود. این تجربه ای بود که شــهریار 
در ســپاهان هم آن را تجربه کرد و هواداران این تیــم نیز برای روحیه 
دادن به مهاجم تیم شان به آن اشــاره می کردند و مطمئن بودند که به 
زودی روندگلزنی مغانلو که یکی از ارکان موفقیت های فصل گذشته 
پرسپولیس در ایران و آســیا بود، آغاز خواهد شد و سر انجام نیز این 
اتفاق در دقیقه 3۰ هفته هفتم مقابل تیم نســاجی مازندران رخ داد.  
شهریار در دقیقه 3۰ با تیزهوشی و حرکت سریعی که داشت، توانست 
از غفلت مدافعین تیم حریف استفاده کند و با یک ضربه بغل پای چپ 

دقیق و محکم دروازه حقیقی را بگشاید. 
پس از آغاز نیمه دوم بار دیگر شاهد اتفاق مشــابهی بودیم و این بار 
پاس فرشــاد احمدزاده در عمق خط دفاعی کند تیم فوتبال نساجی 
مازندران سبب شــد تا مغانلو بار دیگر توپ را بگیرد و در حالی که سه 

مدافع برای گرفتن او تالش می کردند، حرکــت پیچ و خم دار مغانلو 
که با همین حربه توپ را روی پای چپش برد، باعث شــد تا بار دیگر 
موقعیت مشابه گل اولش شکل بگیرد و باز هم با ضربه ای مشابه که 

برخالف گل اول زمینی بود، دروازه حقیقی باز باشد.
 مغانلو در دیگر دیدارهای سپاهان در این فصل نیز نمایش های قابل 
قبولی را از خود ارائه داده بود و روی چندین گل طالیی پوشان در بازی 
های گذاشته تاثیر گذار بود ؛اما در دیدار با تیم نساجی موفق به گلزنی 
شد تا مشخص شود چهره جنجالی بازار نقل و انتقاالت بازیکن موثری 
در ترکیب طالیی پوشان اســت و محرم نویدکیا روی او برای قهرمانی 
در این دوره از رقابت ها حســاب ویژه ای باز کرده است. سپاهانی ها 
که پنج دوره قهرمانی در رقابت های لیگ برتر را در کارنامه دارند چند 
سالی است  نتوانســته اند به عنوان قهرمانی در این مسابقات دست 
یابند؛ اما در فصل جاری منســجم ترین تیم مســابقات نشان داده 
اند و با آمادگی بیشــتر به ســوی هدف خود که پایان دادن به سلطه 

پرسپولیس است، حرکت می کنند.

خبر روز

نساجی – شهر خودرو در کدام استادیوم برگزار می شود؟ 
باشگاه نساجی در تالش برای جایگزین کردن اســتادیوم جدید به جای استادیوم شهدای ساری 
جهت برگزاری دیدارهای خانگی خود است. تیم نساجی بعد از بازی با پیکان در استادیوم شهدای 
ساری که با نتیجه مساوی دو بر دو پایان یافت، اعالم کرد از این پس تا زمان مهیا شدن استادیوم 
شــهید وطنی قائمشــهر دیگر در مازندران به میدان نخواهد آمد. با همه وعده هایی که به باشگاه 
نساجی از فصل گذشته داده شد تا به امروز نه استادیوم شهید وطنی قائمشهر آماده شده و نه چمن 
استادیوم شهدای ساری ترمیم شده است. موضوعی که اعتراض تیم های میهمان را به همراه داشته  
و بر همین اساس نساجی از این پس دیدارهای خانگی خود را در استادیوم جدیدی برگزار خواهد 
کرد. باشگاه نســاجی برای جایگزین کردن استادیوم جدید با ســازمان لیگ و هم چنین مدیران 
استادیوم شهدای شهر قدس و کارگران تهران مکاتبه داشته است. در صورت موافقت سازمان لیگ 
دیدار نساجی در برابر پدیده در هفته هشتم لیگ برتر یکشنبه آینده در یکی از دو استادیوم شهدای 

شهر قدس یا کارگران تهران برگزار می شود.
 

  بیش از 13میلیارد،هزینه قدم زدن جانشین 
»مهدی قائدی« شد!

مهاجم فرانسوی تیم استقالل در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان ۷۴ دقیقه در میدان مسابقه قدم 
زد.فرهاد مجیدی در فصل نقل و انتقاالت تابســتانی لیگ برتر با به خدمت گرفتن رودی ژســتد، 
مهاجم 33 ساله از تیم پانتولیکوس یونان قصد داشــت جایگزین مناسبی برای مهدی قائدی و 
شیخ دیاباته به استقالل بیاورد؛ اما این بازیکن تاکنون در 3 بازی که برای استقالل به میدان رفته 
هرگز در اندازه های یک مهاجم معمولی هم ظاهر نشــده است.ژســتد ۷۴ دقیقه در دیدار مقابل 
نســاجی، ۶۱ دقیقه مقابل فجر و ۷۴ دقیقه در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان به میدان رفت؛ اما 
هرگز حتی یک خطر جدی روی دروازه حریفان به وجــود نیاورد.او که با قراردادی ۴۸۰ هزار دالری 
معادل ۱3 میلیارد و پانصد میلیون تومان با احتساب دالر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به استقالل آمده، 
گران قیمت ترین بازیکن استقالل در فصل جاری محسوب می شود که البته کمترین تاثیر را در مدت 
زمان حضورش در جمع آبی پوشان داشته است.ژســتد در دیدار مقابل صنعت نفت در چند نوبت 
مقابل دروازه صاحب موقعیت شد ولی یک شوت بی هدف و چند بار تعلل در زدن ضربه نهایی حاصل 

کار این بازیکن فرانسوی بود.
 

بیرانوند: 

اسکوچیچ هم دوست دارد »طارمی« بیاید
علیرضا بیرانوند گلر تیم ملی فوتبال ایران، در گفت و گویی اینترنتی در مورد شرایط حال حاضر فوتبال 
ملی ایران گفت: شرایط تیم ملی بسیار خوب اســت و ما بهترین نسل را داریم. االن از ۲۶ نفری که 
دعوت می شوند فقط هفت یا هشت نفر در لیگ ایران هســتند. آقای اسکوچیچ به تمام کشورها 
می رود و بازیکنان را می بیند و فکر کنم شرایط خیلی خوبی داریم. فدراسیون هم کمک می کند تیم 
بی حاشیه کارش را انجام دهد. دو بازی خیلی سخت در بهمن ماه داریم. فکر می کنم سخت ترین 
بازی مان با عراق است چون تیم شان را عوض کرده اند. ان شاءا...ببریم و صعودمان را قطعی کنیم.

بیرانوند راجع به مسئله و حواشی مربوط به طارمی بیان کرد: این ها مشکالت خانوادگی است و ما 
همه بازیکنان مهدی را دوست داریم. خود مهدی هم قطعا دوست دارد به تیم ملی بیاید و در جام 
جهانی باشد. مهدی این همه زحمت کشــیده و امیدوارم گلش به عنوان بهترین گل انتخاب شود. 
من به عنوان یک دروازه بان از آقای اســکوچیچ می خواهم اتفاقی بیفتد که مهدی زودتر برگردد و 
مطمئنم که آقای اسکوچیچ هم خودش خیلی دوست دارد طارمی به تیم مان اضافه شود چون با 

وجود مهدی تیم مان کامل می شود. 

مستطیل سبز

معرکه شبانه شرکت توسعه 
و تجهیز در بازی پرسپولیس!

دیــدار تیم هــای پرســپولیس و نفــت 
مسجدســلیمان با تاخیــر 3۰ دقیقه ای در 
ورزشگاه آزادی مواجه شــد. این موضوع به 
اختالف شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، 

پرسپولیس و سازمان لیگ بازمی گردد.
از قرار معلوم، شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزشــی، متولی اداره ورزشگاه آزادی قیمت 
اجاره این ورزشگاه برای هر مسابقه را از ۱3۰ 
میلیون تومان تا هفته پنجم، با جهش حدودا 
۱۰ برابری به یک میلیارد و ۲3۹ میلیون تومان 
افزایش داد که باشگاه پرسپولیس از پرداخت 
چنین مبلغی برای برگزاری مســابقه عاجز 
ماند.در نهایت به علت پرداخت نشــدن این 
مبلغ، مسئوالن ورزشــگاه اجازه ورود عوامل 
سازمان لیگ برای نصب تبلیغات محیطی را 
ندادند و سازمان لیگ هم برابر مقررات اجازه 
دمیده شدن سوت آغاز مسابقه را صادر نکرد.

طبق آیین نامه ســازمان لیگ، باشگاه های 
میزبان هر مسابقه، موظفند ۲۴ ساعت قبل از 
هر بازی، ورزشگاه مدنظر خود را بدون هر گونه 
تبلیغات، در اختیار سازمان لیگ قرار دهند و 
آن ها به عنوان متولی تبلیغات محیطی لیگ 
برتر، مطابق قراردادهای جاری خود اقدام به 
نصب و نمایش تبلیغات شــرکت های طرف 
قرارداد می شوند.این مشــکل و کشمکش 
میان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، 
منجر به پافشاری سازمان لیگ برای اجرای 
قانون و جلوگیری از شروع مسابقه شد تا در 
نهایت با دستور وزیر ورزش و جوانان، بدون 
پرداخت مبلغ ۱۰ برابری، مســئوالن سازمان 
لیگ وارد ورزشگاه شــوند و با روشن کردن 

تابلوهای تبلیغاتی، مسابقه را برگزار کنند.
عاصم یوسفی، رییس شرکت توسعه و تجهیز 
اماکن ورزشی در اظهاراتی عجیب، علت این 
افزایش ۱۰ برابری را خودداری سازمان لیگ 
از پرداخت درآمدهای خود از محل تبلیغات 
محیطی ذکر کرده و اعالم کرد این مشکل به 
علت رفتارهای سازمان لیگ بروز کرده است. 
به گفته این مقام مسئول، سازمان لیگ برای 
برگزاری بازی های خود، باید سهم ورزشگاه ها 

را از محل تبلیغات محیطی پرداخت کند!

فوتبال جهان

وز عکس ر

تاکسی های پرنده در 
المپیک 2024

پاریــس در نظــر دارد در طــول برگزاری 
بــرای   ۲۰۲۴ لمپیــک  ا بازی هــای 
طرفداران ورزشــی از تاکسی های هوایی 
استفاده کند.از جتســون ها تا هری پاتر، 
تاکســی های پرنده یکی از ویژگی های 
اصلی بســیاری از برنامه هــای علمی - 
تخیلی هســتند امــا ایــن خودروهای 
آینده نگر به واقعیت نزدیک تر شــده اند و 
حتی می توانند برای تردد طرفداران ورزش 
در سراســر پاریس در طــول بازی های 

المپیک ۲۰۲۴ مورد استفاده قرار گیرند.

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان:

 حق ما 3 فینالیست در عربستان بود
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان، با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در مســابقات آزاد قهرمانی جهان در عربستان، گفت: حق ما داشتن 3 فینالیست در 
این مسابقات بود.مهرو کمرانی  درباره عملکرد خوب تیم ملی تکواندوی بانوان در رقابت های آزاد قهرمانی جهان در عربستان، اظهار کرد: مسابقات واقعا در حد 
مسابقات جهانی بود تا جایی که تمام المپین ها در این مسابقات حذف شدند. ما بدون جایگاه در رنکینگ باال آمدیم و بچه های ما بهترین ها را همان اوایل کار 
حذف کردند.سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان، افزود: ما باید با 3 فینالیست کار می کردیم؛ اما متاسفانه در مبارزه کوثر اساسه کاله حریف مشکل داشت، من 
در راند دوم هم کارت کشیدم و کاله حریف چک شد. در تست تکنیکال کاله، باید با لمس شدن امتیاز محاسبه شود ؛اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.از آنجا که کاله 
در ۲ راند استفاده شده بود نمی توانستیم درخواست تعویض کاله بدهیم. شاید ۲ یا 3 ضربه اساسه به کاله حریف وارد شد؛ اما امتیاز نیامد. او واقعا الیق مدال 

طال بود. اساسه، بازیکن خیلی خوب و فنی شده و در مجموع بچه های ما خیلی تغییر کرده اند.

سخنگوی فدراسیون دوچرخه ســواری درباره انتقاد 
دوچرخه ســواران نســبت به دعوت تنها هفت نفر به 
اردوی تیم ملی بزرگســاالن جاده و اینکه ۱۰ نفر اول 
رنکینگ دعوت نشده اند، تصریح کرد: چه کسی گفته 
که قرار بوده ۱۰ نفر اول رنکینگ را دعوت کنیم؟ وقتی 
سقف اعزام ما به رویدادها سه نفر است چرا باید ۱۰ نفر 
را به اردو دعوت کنیم؟ اگر کسی این اعتراض را دارد که 
فرد پشت سر او در رنکینگ، به اردو دعوت شده به ما 
اعالم کند و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، او را به اردو 
دعوت خواهیم کرد ولی اینکه بگوید نفر ششم بوده اما 
پنج نفر  اول به اردو  دعوت شــده اند، منطقی نیست.  
ما نفر ضعیف تری دعوت نکردیم و نگفته ایم که ۱۰ نفر 
اول رنکینگ دعوت می شوند. محمود وفایی،  ادامه 

داد: البته باید این را در نظــر بگیریم که رنکینگ ما به 
بلوغ کافی نرسیده است و از این رو شاید تعداد کمی از 
ورزشکاران خوب که به دالیل مصدومیت یا موارد دیگر 
نتوانستند عملکرد خودشان را داشته باشند و در این 
اردو دعوت نشده اند، دعوت شوند تا از آنها تست گرفته 
و شرایط شان بررسی شود. این کار با توجه ضرورت، 
شاید اتفاق بیفتد. ما  واقعا فرصت کمی داریم و اصال 
فکر نمی کردیم که قهرمانی آسیا در اسفند برگزار شود و 
برنامه های تدارکاتی تیم ملی تغییر کرد.وفایی در مورد 
اینکه دوچرخه سواران در مکانیزم شانس مجدد برای 
ورود به اردوی تیم ملی باید مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بابت 
آنالیز تست ها در هر مرحله پرداخت کنند و در فضای 
مجازی این بحث عنوان شده که ورود به تیم ملی پولی 

شده است،  تاکید کرد: فدراسیون هنوز به صورت رسمی 
چیزی در مورد سازوکار تســت ها اعالم نکرده و تنها  
مطلبی که از سوی فدراسیون اعالم می شود، رسمیت 
دارد. قرار است اصالحی در ساز و کار تست ها ایجاد و 
سپس آن را به طور رسمی اعالم کنیم. ساز و کار گرفتن 
تست ها به فدراسیون مربوط می شود و برنامه ای هم 

برای گرفتن هزینه نداریم.

واکنش فدراسیون دوچرخه سواری به پولی شدن ورود به تیم ملی!

مغانلو در دیگر دیدارهای سپاهان در این فصل نیز نمایش 
های قابل قبولی را از خود ارائه داده بود و روی چندین گل 
طالیی پوشان در بازی های گذاشته تاثیر گذار بود ؛اما در 
دیدار با تیم نساجی موفق به گلزنی شد تا مشخص شود 
چهره جنجالی بازار نقل و انتقاالت بازیکن موثری در 

ترکیب طالیی پوشان است 
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از سوی معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان؛

گزارش پیشرفت پروژه ها، هر فصل به شورای شهر ارائه می شود
رییس اداره کنترل عملیات و مدیریت پروژه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان گفت: گزارش پیشــرفت پروژه های شهرداری به صورت ســه ماهه و هر فصل به شورای 
اسالمی شهر ارائه می شود.رسول باقری در رابطه با سامانه سیگما اظهار کرد: پروژه ها توسط متولیان 
هر پروژه در قالب پیشنهاد در ســامانه یکپارچه گردش اطالعات و مدیریت پروژه های شهرداری 
)سیگما( ثبت شده و از نظر انطباق برنامه، کامل بودن اطالعات و دالیل توجیهی، مستندات مربوطه 
و رعایت الزامات مورد بررسی قرار گرفته است و در صورت دارا بودن شرایط، کد یکتای پروژه دریافت 
می کنند.وی ادامه داد: مرحله بعــدی، ورود به فرآیند تدوین بودجه اســت و در صورتی که پروژه 
مشمول دریافت بودجه شود، فرآیند کنترلی آغاز می شود.رییس اداره کنترل عملیات و مدیریت 
پروژه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان افزود: این فرآیند توسط 
متولیان با تعیین و ثبت زمان بندی پروژه در سیســتم آغاز می شود و زمان تحویل هر بخش یا فاز 

پروژه را مشخص می کند.
 

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

استفاده از فرآیند هاضم بی هوازی برای مدیریت پسماند 
اصفهان از سال آینده

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان گفت: فرآیند هاضم 
بی هوازی منجر به کاهش چشــمگیر شــیرابه و رفع بوی نامطبوع متصاعد شده از این پسماندها 

می شود.
فرشاد مستاجران در رابطه با پیشرفت علم و تکنولوژی مدیریت پسماند در سرتاسر دنیا اظهار کرد: 
با توجه به برنامه عملیاتی که تا سال ۱۴۰۵ برای سازمان مدیریت پسماند مشخص شده است، بعد 
از مطالعات و پژوهش های گسترده در حوزه های مختلف مدیریت پسماند، فناوری های جدید را 
احصا کرده و در برنامه سازمان قرار داده ایم.وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ توانسته ایم برای اجرای این 
برنامه ها وارد فاز عملیاتی شویم؛ از این رو این نوید را به همشهریان اصفهانی می دهیم که بخشی از 

این تکنولوژی ها به زودی در فرآیند مدیریت و پردازش پسماندها به کار گرفته خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و پژوهش ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان با اشاره به چرخه 
مدیریت پسماندها در اصفهان، اضافه کرد: پسماندهای جمع آوری شده از سطح شهر اصفهان که 
در محل کارخانه پردازش پسماند دریافت می شود، شــامل دو بخش مواد آلی و فسادپذیر مانند 
مواد غذایی و مواد غیر آلی از جمله پالستیک ها و منسوجات است که برای مدیریت اصولی هر دو 
بخش بررسی های متعددی انجام شده است.مستاجران با بیان اینکه یکی از تکنولوژی های روز 
دنیا برای مدیریت بخش آلی پسماندها، اســتفاده از روش هضم بی هوازی است، افزود: روش 
هضم بی هوازی در واقع تجزیه مواد غذایی به وســیله میکروارگانیسم ها در شرایطی است که هوا 
وجود ندارد؛ بدان معنا که پسماندها و مواد فسادپذیر وارد دستگاه می شود، بعد از یک ماه شروع به 
تجزیه شدن می کنند و در نهایت این فرآیند منجر به تولید چند نوع محصول شامل کود کمپوست با 
کیفیت و گاز قابل تبدیل به انرژی برق می شود.وی با اشاره به مزایای استفاده از این فرآیند توضیح 
داد: فرآیند هاضم بی هوازی منجر به کاهش چشمگیر شیرابه و رفع بوی نامطبوع متصاعد شده از 
این پسماندها می شود.معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه تحریم ها و نبود امکان وارد کردن این دستگاه، سبب تشویق سازمان برای بومی سازی 
تکنولوژی هاضم بی هوازی شد، گفت: با استفاده از توان متخصصان داخلی توانستیم دستگاه را در 
مقیاس کوچک تر و به صورت نیمه خشک به عنوان فاز پایلوت بسازیم و در حال حاضر نیز مشغول 
طراحی مدل مالی ۲۰ تن در روز هستیم که اگر بتوانیم ردیف های اعتباری آن را فراهم کنیم، در سال 

۱۴۰۱ این فناوری در شهر اصفهان مورد استفاده خواهد گرفت.

 وقتی زیرساخت های حمل و نقل همگانی در اولویت های نخست مدیران شهری نیست؛

گره های کور

نرگس طلوعی سال هاست با شروع فصل سرما و بروز 
پدیده وارونگی، موضــوع آلودگی هوای 
کالن شهرها به دغدغه اصلی مسئوالن شهری تبدیل شده و بحث های 
زیادی در این باره صورت گرفته ولی کماکان موضوع پابرجا و گره ای از 
مشکل گشوده نشــده است. به اعتقاد کارشناســان مدیریت شهری، 
درباره آلودگی هوا این پرسش در اذهان ایجاد می شود که چگونه می 
توان آلودگی هوا را مدیریت کرد، مشکلی که اراده ای برای حل ریشه ای 
آن وجود ندارد و از قضا متولی واحــدی هم ندارد. حل موضوع نیازمند 
همکاری تمام ارگان های مربوطه است که تاکنون درباره برطرف شدن 
این بحران تمام همت خود را به کار نگرفته اند. نقش شهرداری در این 

بخش به عنوان بستر و رابط بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان هاست.
بدون شک گسترش حمل و نقل عمومی یکی از راهکارهای موثر در رابطه با 
حل معضل آلودگی هواست که در بسیاری از کالن شهرهای توسعه یافته 
جهان به کار گرفته شده و اثراث مثبت خود را نشان داده ؛ اما هنوز این مهم 
جای خود را در برنامه های مسئوالن شهری اصفهان به خوبی باز نکرده 

است. هنوز صف های طوالنی مردم منتظر اتوبوس تصویر آشنایی است که 
هر روز به چشم می خورد. از سوی دیگر هر چند  در راستای گسترش حمل 
و نقل عمومی در برخی از نقاط شهر خطوط های بی آر تی راه اندازی شده تا 
مناطقی از شهر که زیر پوشش قطار شهری نمی رود را سازمان دهی کند؛ 
اما نبود زیرساخت های مناسب موجب شده تا مشکالت ترافیکی در این 
مناطق افزایش یابد.یک کارشناس راه و ترابری در این باره گفت: امروزه 
با رشد روزافزون جمعیت شــهرها، هزینه فراهم آوردن زیرساخت های 
حمل و نقل شهری نیز نسبت به گذشته بیشتر شــده و برنامه ریزی در 
این حوزه نیازمند به کارگیری روش های دقیق تر و اعمال سیاست هایی 
متفاوت است. مجید عموچی افزود: بارگذاری های جمعیتی در شهرهای 
کشور ما به خصوص در شهرهای بزرگ، غالبا طی دهه های گذشته بدون 
برنامه ریزی بوده و سیستم های حمل و نقل شهری چندان با ساختار و 
کالبد شهر سنخیت ندارد.وی  ادامه داد: این خود موجب بروز نارضایتی 
مردمی و ایجاد معضالتی مثل ترافیک می شود که امروزه تقریبا تمامی 
شهرها با آن دست به گریبان هستند و این مسئله البته در کالن شهرها 

حادتر است.عموچی تاکید کرد: برنامه ریزی حمل و نقل شهری چیزی 
جدای از برنامه ریزی شهری در سطوح شــهری و فرا شهری نیست و 
موضوع حمل و نقل باید به طور جامع مورد بررسی قرار بگیرد و در غیر این 
صورت معضالت مربوط به این حوزه رفع نخواهد شد.این کارشناس ارشد 
راه و ترابری به اهمیت انجام مطالعات حمل و نقل شهری اشاره و تصریح 
کرد: ظرفیت ترافیکی هرکدام از شهرهای کشــور باید مشخص شود تا 
بارگذاری ها بیشتر از حد تعیین شده نباشد و گره های سخت ترافیکی در 
نقاط مختلف کالن شهرها ایجاد نشود.عموچی با تاکید بر اینکه برنامه های 
شهری باید با مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل شهری همگام باشد، 
گفت: در حال حاضر سیاست هایی در این راستا اتخاذ شده است، اما کافی 
نیست و هنوز جایگاه و اهمیت مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل شهری 
به درستی شناخته نشده و ایجاد زیرساخت های حمل و نقل همگانی و 
پاک در اولویت ها نخست مدیران شهری نیست.وی افزود: همین امر 
موجب شده تا شهرهای ما روز به روز با مشکالت ترافیکی و حمل و نقلی 

دست به گریبان باشند و این معضل هر روز بیشتر و بحرانی تر شود.

جایگاه و اهمیت مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل 
شهری به درستی شناخته نشده و ایجاد زیرساخت های 
حمل و نقل همگانی و پاک در اولویت ها نخست مدیران 

شهری نیست

با مسئولان

جانشین سپاه صاحب الزمان)عج(:

 فراخوان ارسال آثار به هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر
 اعالم شد

جانشین سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان در آیین رونمایی از پوستر 
آزاده فرهنگمند

هفتمین جشــنواره رســانه ای ابوذر در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: 
محیط زیســت، احیــای زاینــده رود و 
آلودگی هوا از مهــم ترین محورهای این 
دوره از جشنواره است.به گفته سردار علی 
مقواســاز ؛ تاکنون پژوهش های علمی 
بسیاری برای رفع مشکل بی آبی در شرق 
اصفهان توسط بسیج صورت گرفته است.

مقواساز افزود: بسیج اســاتید آمادگی 
دارد که تمام داده های علمی و مطالعات 
پژوهشی مرتبط با مدیریت خشکسالی 
را در اختیار مجریان قرار دهد. وی از طرح 
های ایجــاد پنل های خورشــیدی برای 
تامین معیشت کشاورزان شرق تا ساخت 
فیلم سینمایی بلند توسط بسیج خبر داد 
و گفت: بسیج با یاری رسانه ها می تواند 
نقــش آفرینــی کند و مــا نیــز در تمام 
برنامه ها آمادگی داریم با رســانه همراه 

شویم.
جانشــین ســپاه صاحب الزمان )عج(، 
ورود جدی رسانه ها برای معرفی حقیقت 
بسیج را ضروری دانســت و افزود: نبود 
حتی یک پایان نامــه در خصوص نقش 
آفرینی بسیج یا نقش شهادت و ایثارگری و شــهدا در دانشگاه ها تاسف برانگیز است و این در حالی 
که مقاالت و تحقیقات پژوهشی بســیاری علیه بسیج در دانشگاه های پیشــرفته آمریکا مشاهده 

می شود . 
رییس بسیج رسانه نیز از راه اندازی ۱۵ کانون بسیج در شهرستان های استان خبر داد و افزود: تشکیل 
شورای صنفی رسانه را در دســتور کار قرار دادیم که بتوانیم خدمات مناسب تری را به اصحاب قلم و 

رسانه ارائه دهیم.
رضا صفری با بیان اینکه تاکنون شش دوره از جشنواره رســانه ابوذر گذشته است و امسال به دنبال 
اجرای هفتمین دوره آن هستیم، ادامه داد: در دوره ششم جشنواره ۹۰۰ اثر از ۶۰رسانه ارسال شد.وی 
بیان کرد: خبرنگاران مــی توانند تا پایان آذرماه در قالب یادداشــت، خبر، مصاحبه، تیتر، شــهروند 
خبرنگار، پادکست، عکس خبری و مستند، گزارش خبری ، پویانمایی و گزارش مکتوب در این دوره 

از جشنواره مشارکت کنند.
صفری ادامه داد: انقالب اســالمی، گام دوم انقالب، امر به معروف و نهی از منکر، بسیج و حوزه های 
اقدام، حجاب و عفــاف، فضای مجازی و مســائل صنفی رســانه ها از این جمله اســت.وی گفت: 
همچنین محیط زیســت، احیای زاینــده رود و آلودگی هــوا، جبهه مقاومت، ترویــج فرهنگ نماز، 
مسائل اجتماعی، آسیب ها و چالش ها، اقتصاد مقاومتی، شعار ســال، رسانه)رویکردهای نوین(، 
جوان، هویت و نگاه به آینده از دیگر محورهای تعیین شده است.جشــنواره ابوذر از سال ۹۴باهدف 
 توسعه و ترویج گفتمان انقالب اسالمی با اســتفاده از ظرفیت های رسانه ای استان در سراسر کشور 

آغاز شد.

خبر روزخبر خوان

رییس اداره اجتماعی سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری خبر داد:

برگزاری 23 برنامه در حوزه 
سالمندان در اصفهان

رییــس اداره اجتماعــی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری و دبیر شهر دوستدار سالمند 
اصفهان گفت: ۲۳ برنامه  شــامل رویداد های 
فرهنگی، هنری، تفریحــی و اجتماعی در ۱۵ 
منطقه شهر اصفهان برگزار می شود که هدف از 
آن توجه هرچه بیشتر به مقوله سالمندی و این 
قشر از جامعه بوده است. مسعود مهدویان فر 
تصریح کرد: با توجه به اینکه اصفهان اکنون شهر 
دوستدار ســالمند نام گرفته است می طلبد که 
برنامه های جامعی دراین ارتباط تدوین شود که 
بتوان وضعیت زندگی این قشر از جامعه بهبود 
پیدا کند.وی ادامه داد: طرح قصه گویان سپید 
باهدف آموزش قصه گویی به سالمندان، برپایی 
جشنواره ملی عکس سالمندی و اجرای طرح 
پیک دانایی به منظور ارســال کتاب درب منازل 
سالمندان ازجمله این برنامه ها به شمار می رود.
مهدویان فر خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات 
ورزشــی و ســرگرمی، کارگاه آموزشی گروه کر 
سالمندان و اجرای مانور سالمندان موفق از دیگر 
برنامه های مرتبط با این افراد در اصفهان است.

وی با اشــاره به ارزیابــی و برنامه ریزی الگوی 
محیط دوستدار سالمند در محالت پایلوت شهر 
اصفهان اضافه کرد: ایجاد فضا های شــهری و 
شهروندان مسن با شرایط خاص در این خطه 
ازجمله مواردی است که می تواند ارتقای کیفیت 
آنان را فراهم کند.بنا به اعالم صندوق جمعیت 
سازمان ملل متحد در ایران، تاکنون ۸۳۰ شهر 
از ۴۱ کشور به شبکه جهانی شهر های دوستدار 
سالمند پیوسته اند.طبق تعریف سازمان جهانی 
بهداشــت، شــهر های دوستدار ســالمند باید 
ســاختار ها و خدمات خود را بــا نیاز های افراد 
مسن تر تطابق دهند. محیط زیست، حمل ونقل، 
مسکن، مشارکت اجتماعی، احترام، مشارکت 
مدنی و اشتغال، ارتباطات، حمایت اجتماعی 
و خدمات بهداشــتی از شاخص های این شهر 
است.صندوق سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۷ 
تا ۲۰۲۱ برنامه های ویژه ای در بخش سالمندان 
دارد و بسیاری از طرح ها نیز اکنون در کشور های 

جهان در حال اجراست.

نقاشی قلمکار؛ تلفیق 
دو هنر بر یک پارچه

مائده ســادات رضوی دینانی متولد 
۱۳۶۴ در اصفهان اســت که چندین 
سال است در رشــته نقاشی قلمکار 
فعالیت می کند.این هنرمند توانسته 
با تلفیق چاپ قلمکار و نقاشــی روی 
پارچه، هنری منحصر به فرد خلق کند 
به نحوی که بعد از چاپ، قسمت های 
خالی پارچه را به وسیله قلم مو و رنگ 

مخصوص نقاشی می کند.

وز عکس ر

اولین نشست  »شیوه ما مردمان« برگزار می شود
نشست اول از سلسله نشست های »شیوه ما مردمان« با موضوع »اسطوره و فرهنگ عامه، با تاکید بر ادبیات عامیانه اصفهان« در موزه عصارخانه شاهی برگزار می شود.

در نخستین نشست از سلسله نشست های بررسی ارتباط متقابل فرهنگ عامه و گستره های اجتماعی با عنوان »شیوه ما مردمان« که از سوی موزه عصارخانه شاهی 
)دفتر تخصصی مطالعات فرهنگ عامه( وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود، موضوع »اسطوره و فرهنگ عامه، با تاکید 
بر ادبیات عامیانه اصفهان« با حضور »الهام سعادت« بررسی خواهد شد.فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم )فولکلور( بخشی از پیکره کلی در هر نظام اجتماعی است، 
بخش عمده ای از این میراث غیر ملموس، شفاهی و غیرمکتوب است. ادبیات عامه و فولکلور ازجمله مباحث مهم در ادبیات اروپا و همگام با حوزه های قوم شناسی 
و مردم شناسی بوده که نیمه دوم قرن نوزده را باید آغازی بر این رشته در اروپا دانست.اما ایران و البته اصفهان با ویژگی های فرهنگی و بومی و تاریخی اش همواره 
موضوع مهمی در زمینه ادبیات و قصه ها و افسانه های عامیانه بوده و جدا از آن بافت سنتی و بومی مردم، ابنیه تاریخی، مکان ها، پیشه های قدیمی و البته حضور رجال 

و بزرگان و پادشاهان و مرکزیت حکومتی آن در دوره های مختلف از دیگر زمینه هایی است که در خلق ادبیات عامه این شهر اهمیت دارد.

رییس اداره شهر دوستدار کودک معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان  اظهار کــرد: رویداد و 
مسابقه همساز همزمان با آغاز هفته ملی کودک در 
مهرمــاه ۱۴۰۰ با هدف افزایــش تعامالت اجتماعی 
کودک و شکوفایی اســتعداد آنها و تحقق آرزوهای 
کودکانه آنها توسط اعضای شورای مشورتی کودک و 
نوجوان برنامه ریزی و اجرا شد.اسما سادات نکویی 
با تاکید بر اینکه یکی از بارزترین ابزار ارتباطی دنیای 
کودکان و بزرگساالن نقاشی اســت گفت: در رویداد 
همســاز نیازها و آرزوهای کودکان در راســتای حق 
شنیده شدن آنها به تصویر کشیده شده و در نهایت در 
دنیای واقعی به نام خودشان به صورت عروسک ثبت 
خواهد شد. بدین منظور هم آرزوهای کودکان تحقق 
پیدا کرده و هم در راستای ترویج بازی و تنوع عروسک 

با مشــارکت خود کودکان و نوجوانــان گام خواهیم 
برداشت.دبیر شــورای اجرایی شهر دوستدار کودک 
ادامه داد: از طرفی شنیده شدن، دیده شدن و احترام 
به کودکان از حقوق اولیه کودک اســت که در همین 
راستا داوری آثار همســاز تمام و کمال و بدون هیچ 
گونه اعالم نظر به شورای مشــورتی کودک و نوجوان 
شــهر اصفهان سپرده شــد.نکویی خاطر نشان کرد: 
شورای مشورتی کودک و نوجوان متشکل از ۳۱ عضو 
فعال در حوزه های مختلف است. کودکان و نوجوانان 
از اصلی ترین بخش های فرآیند دوستدار کودک در 
توسعه پایدار شهری محسوب می شوند و احترام به 
اســتقالل کودک از مهم ترین عامل انتخاب شورای 
مشــورتی کودک و نوجوان به عنــوان داوران رویداد 
همساز است.وی تصریح کرد: تعداد آثار رسیده ۴۰۱ 

نقاشی است که طی ســه مرحله به صورت بی نام و 
کدبندی شده توسط شورای مشورتی کودک و نوجوان 
مورد ارزیابی قرار گرفت. مرحله اول به صورت مجازی 
و برخط و مرحله دوم و ســوم به صورت حضوری در 
تاریخ ۲۷ آبان ماه و ۴ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار شــد.دبیر 
شورای اجرایی شهر دوســتدار کودک اضافه کرد: در 
مرحله اول ۲۰۰ نقاشی و در مرحله دوم ۱۳۰ نقاشی و 
در نهایت پس از جمع بندی امتیازات در مرحله سوم 
۱۰۰ نقاشی انتخاب شده که تمامی اثرها به نام خود 

پدیدآورندگان تبدیل به عروسک خواهد شد.

رییس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ایجاد دنیایی زیباتر برای کودکان

عکس: ایمنا
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کشور ایران، در دل طبیعت زیبای خود کوه های باشکوهی را 
جای داده و کوه دماوند، به یکی از نمادهای کشور ما تبدیل 
شده است.جاذبه های طبیعی کشور ایران، کم نیست و در 
هرجای ایــن آب و خاک یک پدیــده طبیعی باعث جذب 
گردشگران می شود. یکی از این جاذبه ها، قله ها یا کوه های 
ایران است. کوه دماوند که به یکی از نمادهای ایران تبدیل 
شده، نامی آشنا برای همه ما ایرانی هاست و هر جا صحبت 
از استواری به میان می آید، نام این قله زیبا آورده می شود. 
اما دماوند تنها قله مرتفع ایران نیســت، در ایران حدود 44 
قله یا کوه مرتفع وجود دارد که شــاید ما با تعدادی از آن ها 
آشنا باشیم.در بســیاری از فرهنگ ها، کوه به عنوان نمادی 
برای قداست به شمار می رود و در واقع کوه را جایگاه خدایان 
می دانستند. در فرهنگ بین النهرین، زیگورات به معنی کوه 
مقدس اســت. هندوها هم کوه های مقدس زیادی دارند، 
از جمله کوه های مقدس این کشور می توان به کوه کایالسا 
در هیمالیا اشــاره کرد. این کوه در واقع محلی برای زیارت 
شیوا، خدای نابودی هندوها بود.در این مطلب می خواهیم 
شمارا با چند قله مرتفع و محبوب ایران آشنا کنیم و اطالعات 
 کوتاهی در رابطه بــا آن در اختیار شــما قرار دهیــم، با ما 

همراه باشید:

قله دماوند:  قلــه دماوند، مرتفع ترین قله آتشفشــانی در 
ایران و خاورمیانه است که در شمال کشور قرار دارد. دماوند 
ازنظر تقســیمات کشــوری در بخش الریجان شهرستان 
آمل در اســتان مازندران قرار دارد و در روزهــای آفتابی و 
صاف می توان از تهران، ورامیــن، قم و دریای مازندران این 
قله زیبا را مشــاهده کرد.دماوند در ســال 1387 به عنوان 
اولین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ثبت شد؛ همان 
طور که اشاره کردیم، در بســیاری از فرهنگ ها کوه نمادی 
افسانه ای است و در بسیاری از داستان های اسطوره ای به 
کوه های محبوب اشاره شده اســت. در داستان های ایرانی 
هم از دماوند یاد شــد، دلیل اصلی شهرت دماوند به خاطر 
به بند کشیده شدن ضحاک در آن است.دماوند 5610 متر 
ارتفاع دارد و سن آن هم حداقل 38500 سال است. ریشه 
اســم کوه دماوند، به دو کلمه دماوند و دنباوند برمی گردد. 
در برخی منابع دماونــد با نام کامال متفــاوت، »بیکنی« و 
»جبل الجورد« معرفی شده اســت. حتی بر اساس برخی 
شــواهد، می توان این مســئله را تایید کرد که نــام دماوند 
 در تورات هم آمده ، نــام این کوه زیبا در تــورات، »بیکن« 

یادشده است.
علم کوه:  علم کوه، کوهی با ارتفاع قله 4850 متر در استان 

مازندران، منطقه تخت سلیمان است. علم کوه پس از دماوند 
بلندترین قله ایران محسوب می شود. دلیل اصلی شهرت 
علم کوه، ارتفاع عظیم آن نیست، بلکه دیواره ای است که در 
دامنه شــمالی کوه قرار دارد و یکی از سخت ترین مسیرها 
برای سنگ نوردی و دیوار نوردی در کشورمان است.علم کوه 
در کیلومتری جنوب غربی کالردشــت قرار دارد، پراچان و 
طالقان نزدیک ترین شهرها به استان البرز هستند که فاصله 
کمی با علم کوه دارنــد. تاکنون ورزشــکاران زیادی به قله 
علم کوه صعود کرده اند که از جملــه پرافتخارترین صعودها 
می توانیم به صعود »حســین طالبی مقدم« و کوهنوردان 

همدانی اشاره کنیم.
سبالن: کوه سبالن یکی دیگر از کوه های مرتفع ایران است 
که در شمال غرب کشور در اســتان اردبیل قرار دارد و از آن 
می توان به عنوان ســومین قله بلند ایــران پس از دماوند و 
علم کوه، یاد کرد. ســبالن ارتفاعی برابر بــا 4811 متر دارد و 
یک آتشفشان غیرفعال است. در باالی قله سبالن، دریاچه 
کوچکی قرار گرفته و یکی از دالیل مشــهور بودن این قله، 
آب گرم های طبیعی آن است. پیست اسکی آلوارس که در 
دامنه کوه سبالن قرار دارد، ساالنه هزاران گردشگر را به این 

منطقه می کشاند.

آشپزی
بروسکتای 

سبزیجات یا بروشتا 
مواد الزم : روغن زیتون سه قاشق غذاخوری، ادویه سبزیجات 

به مقدار الزم، بادمجان یک فنجان،کدو سبز یک فنجان،کدو حلوایی یک 
فنجان،گوجه فرنگی یک فنجان،فلفل دلمه ای دو فنجان، پنیر تازه موزارال کاله 

،کره پاستوریزه دویچه مارکن به مقدار الزم،نان تست یا باگت فرانسوی به تعداد کافی
طرز تهیه : قدم اول برای تهیه بروسکتای سبزیجات، روشن کردن فر و تنظیم دمای آن روی 220 

درجه سانتی گراد است. در ادامه تا زمانی که فر گرم می شود، بادمجان، کدو سبز، کدو حلوایی، گوجه 
فرنگی و فلفل دلمه ای را در ظرفی بزرگی بریزید و روی آن روغن زیتون و ادویه ایتالیایی معروف به 

ادویه سبزیجات بریزید.مواد را تا حدی به هم بزنید که سبزیجات به طور کامل با ادویه و روغن ترکیب 
شوند.سینی مخصوص فر را با اسپری روغن به خوبی چرب کرده و سبزیجات را روی سینی پخش 
کنید. پنیر موزارالی کاله را به میزان الزم روی سبزیجات بریزید.سینی را در فر قرار داده و به مدت 
30 الی 40 دقیقه آن را بپزید. این کار را می بایست تا زمانی که سبزیجات به طور کامل نرم شوند، 

ادامه دهید. پس از برشته شدن سبزیجات و آب شدن پنیر موزارال، سینی را از فر خارج کنید.
نان باگت فرانسوی را از عرض به تکه های مساوی در اندازه متوسط تقسیم کنید. پس از 
برش دادن نان روی هر برش، مقداری کره روی آن ها بمالید. به مدت 10 الی 12 دقیقه 

تکه های نان را درون فر با دمای 200 درجه سانتی گراد بپزید. این کار را تا هنگامی 
که تکه های نان به طور کامل برشته شوند ادامه دهید.مخلفات 

بروسکتا را بر روی نان باگت ترد شده ریخته و از پیش 
غذای ایتالیایی خود لذت ببرید.

آشنایی با بلندترین قله ها و رشته کوه های ایران

»کاظم هژیرآزاد« در یک سریال بازی می کند گشت ارشاد 3، رکورد فروش روزانه را شکست  
 کاظم هژیرآزاد و اکبر رحمتی از بازیگران پیشکسوت عرصه تلویزیون، 
تئاتر و سینما بازی خود را در سریال »بی نشان«، به نویسندگی 
مشترک آزیتا ایرایی و مهدی حمزه و تهیه کنندگی مرتضی 
رزاق کریمی آغاز کردند.کاظم هژیرآزاد نقش »حسین داور« یعنی 
پدر »فریده« با بازی نیوشا ضیغمی و اکبر رحمتی نقش »حبیب« را که 
یار و همراه قدیمی »شهاب« با بازی پرویز فالحی پور است، ایفا می کنند. 
تاکنون حدود 45 درصد از تصویربرداری »بی نشان« انجام شده است .

پخش کننده فیلم گشت ارشاد 3 گفت: فیلم سینمایی »گشت ارشاد 
3« با گذشت 10 روز از اکران، به فروش بیش از 11میلیارد تومان 
رسید. محمد  شایسته  ادامه داد: گشت ارشاد 3 فقط در یک روز 
به فروشی معادل یک میلیارد و 800 میلیون تومانی رسید و رکورد 
فروش روزانه در سینمای ایران را به نام خودش ثبت کرد. این رکورد 
پیش از این با فروش یک میلیارد و 250 میلیون در اختیار »رحمان 
1400« بود.

آبفای اســتان اصفهان پــس از ممیزی خارجی توســط شــرکت مودی 
 ISO  اینترنشــنال، موفق به دریافت گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت
9001:2015 شد.معاون منابع انســانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
 ISO اســتان اصفهان گفت: پس از اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیت
9001:2015 در ستاد مرکزی، مناطق 2 و 6 شهر اصفهان و مناطق خودگردان 
برخوار، خمینی شــهر، نجف آبــاد، لنجان، تصفیه خانه آب بابا شــیخعلی 
وتصفیه خانه فاضالب شــمال، این گواهینامه با اعتبار سه سال برای آبفای 
استان اصفهان صادر شــد. مجتبی قبادیان در خصوص سیستم مدیریت 
کیفیت ISO 9001:2015 افزود: این سیستم شناخته شده ترین استاندارد 
مدیریتی در جهان است که در سال 2015 ویرایش جدید )پنجمین نسخه( 

آن توسط سازمان بین المللی استانداردها ارائه شده است. 
وی، مبنای اســتقرار سیســتم مدیریت  کیفیت ISO 9001:2015  را بر 
اساس اســتانداردهای بین المللی اعالم کرد و گفت: با اجرای این فرآیند، 
توانایی ارائه خدمات مستمر به مشــترکین به منظور افزایش رضایت مردم 

فراهم می شود چرا که هدف از اجرای این استاندارد بین المللی، یکسانی در 
ساختار سیستم های مختلف مدیریت کیفیت است.معاون منابع انسانی 
و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این که  به کارگیری 
یک سیستم مدیریت کیفیت، تصمیمی استراتژیک برای شرکت  است که 
زمینه را برای  فعالیت های توسعه پایدار فراهم می کند، تصریح کرد: برآورده 
سازی مستمر الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات آینده، در استقرار این 
سیســتم مدیریت کیفیت، باعث افزایش پویایی، اصالح، بهبود، نوآوری و 
خالقیت در انجام کارها می شود. قبادیان، مزایای استقرار سیستم مدیریت 
کیفیت  ISO 9001:2015 را افزایش بهره وری و مزیت رقابتی، مشخص 
کردن مســئولیت ها در سراســر ســازمان، بهینه کردن فرآیند ها، كنترل 
مناسب مستندات، بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان، فراهم کردن سیستم 
ارزیابی جهت بهبود مســتمر، کاهش هزینه ها و افزایش ســطح رضایت 
مشتریان عنوان کرد. شایان ذکر است ممیزی خارجی توسط شرکت مودی 

اینترنشنال  در تاریخ های 30 آبان ،یکم  و دوم  آذرماه جاری انجام شد.

مراســم تجلیل از خانواده معظم شــهدا )استان  حدیث زاهدی
اصفهان( و تقدیر از بسیجیان شرکت نفت سپاهان 
با آیین رونمایی و افتتاح سالن شهید سپهبد قاسم سلیمانی شرکت نفت سپاهان 
در این شرکت و با حضور مقامات شهری و استانی از جمله نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه شاهین شهر برگزار شد.محمد زین العابدینی، در آیین تجلیل از خانواده 
شهدا و بسیجیان صنعت نفت اصفهان با اشاره به اینکه در هر دوره نقش بسیج باید 
مطابق با نیاز جامعه تغییر کند، اظهارداشت : روزی به نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی 
نیاز است، یک روز در عرصه انرژی هسته ای، یک روز در دفاع از حرم و امنیت، یک 
روز در سیل و زلزله و برخی ایام نیز در حوزه موشکی بسیجیان باید ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: بسیجی بودن و بسیجی ماندن باید در همه فعالیت های روزمره 
مورد توجه باشد، خیلی افراد بودند که بسیجی بودند؛ اما بسیجی نماندند.

کشور در جنگ اقتصادی است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان نیز در این مراسم بیان داشت: 
گرامیداشت و پاسداشت خانواده های شهدا در واقع یک نوع امنیت است و با این 
اقدام تفکر و فرهنگ بسیجی در کشور نهادینه می شود.مسعود احمدی نیا گفت: 
امروز کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی است و اگر دیروز فرزندان این کشور آزاد 
منشی را با خون خود به اثبات رساندند، امروز در این شرایط بد اقتصادی نسل جوان 
باید  با علم و دانش خود در همه حوزه های تولید ورود کنند.وی ادامه داد: 40 سال 
است که ملت وفادار ایران با همه سختی ها و تحریم ها مقاومت کرده  و دشمن نیز 
بداند ملتی که هویت و مکتب دارد را نمی تواند از پای درآورد.مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان اصفهان گفت: در حال حاضر باید از همه ظرفیت های علمی در 

صنایع استفاده شود و همه باید در این عرصه به میدان بیایند.

موفقیــت در جنگ اقتصــادی نیازمنــد تدویــن برنامه بلنــد مدت و
 حساب شده است

در ادامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر و میمه در آیین 
تجلیل از خانواده شهدا و بسیجیان صنعت نفت اصفهان بیان کرد: همه باید ادامه 

دهنده راه شهدا باشــیم و بتوانیم نام آنها را زنده نگه داریم.سرهنگ حمیدرضا 
مجیری گفت: امروز کسی در جامعه اسالمی نیست که قدر شهید و شهادت را 
نداند و از این رو وظیفه سنگینی بر عهده ماست.وی تاکید کرد: برای پیروزشدن 
بر دشمن به همتی بلند و تکیه بر راه شهدا و اعتماد بر خداوند نیازمند هستیم و 
تنها با این رفتار است که می توانیم در همه مسائل مشکل گشا باشیم.این مقام 
مسئول ادامه داد: موفقیت در جنگ اقتصادی نیازمند تدوین برنامه بلند مدت 
و حساب شده است و باید با استفاده از ظرفیت های علمی و شرکت های دانش 
بنیان این امر را محقق ساخت.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین 
شهر و میمه با بیان اینکه دشمنان نظام تمام توان خود را با تحریم های اقتصادی 
برای از پای درآوردن کشــور به کار گرفته اند، گفت: ما تاکنون به خوبی مقاومت 
کرده ایم و همواره باید این مقاومت را با قدرت و برنامه ریزی بهتری دنبال کنیم.

در عرصه های بسیاری به اوج رسیده ایم
محمد علی فالح، فرمانده بســیج وزارت نفت هم  اظهار کرد: ما هر روز شــاهد 
توسعه کشور هستیم. دشمن طی 40 سال اخیر همه تالش خود را در عرصه های 
مختلف از شبیخون فرهنگی گرفته تا شرایط سخت و ناجوانمردانه تحریم های 
اقتصادی برای نابودی کشور به کار گرفته ؛ اما همواره شاهد رشد و شکوفایی در 
بخش های مختلف علم و فناوری و اقتصادی هستیم.وی تصریح کرد: ما اکنون 
در بسیاری از عرصه ها به خصوص در حوزه موشکی به اوج رسیده ایم و می توانیم 

موشک با برد دو هزار کیلومتر بسازیم.

نقش خبرنگاران در برون رفت از بحران
فرمانده بسیج وزارت نیرو خاطرنشــان کرد: امروز جنگ اقتصادی را در اوج شاهد 
هستیم ؛اما هنوز ما ایستاده  و سعی داشته ایم اثرات آن کمتر در کشور احساس شود. 
خبرنگاران نیز در این بین سربازان گمنامی هستند که در این جبهه فعالیت دارند و با 
قلم خود می توانند راه های برون رفت از بحران را به همه مردم جامعه آموزش دهند.
در پایان این مراسم از خانواده شهدا از جمله خانواده های شهیدان حججی، همت، 

میرفندرسکی و عابدینی و همچنین بسیجیان شرکت نفت سپاهان تجلیل شد.

در دومین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی اتاق بازرگانی استان 
اصفهان، دسترسی پایدار و آسان  صنف هتل داران به خدمات آبفای استان 

اصفهان بررسی شد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضالب استان گفت: با حضور 
اعضای کارگروه کارشناســی شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، 
راهکارهای رفع مشکالت صنف هتل داران در زمینه انشعابات آب و فاضالب 
و هزینه های آب بهای اماکن گردشگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
محسن صالح افزود: در این جلسه  نمایندگان صنف هتل داران استان، اتاق 
بازرگانی، اســتانداری، ســازمان برنامه و بودجه و آبفا مصارف آب تعدادی 
از هتل های اســتان را  با توجه به محدودیت های  منابع تامین آب اســتان 

ارزیابی کردند.
وی با بیان ایــن که در این نشســت  افزایــش تعرفه هــای جرائم مربوط 
به مصارف آب  مــازاد ظرفیت قــراردادی ایــن اماکن مــورد ارزیابی قرار 
گرفت ،اعالم کرد: اعضای کارگروه کارشناســی شــورای گفــت وگوی دولت 
و بخــش خصوصــی، راهکارهایــی در زمینه رفع مشــکالت هتــل داران و 
 اماکن گردشــگری در خصــوص مبالغ بــاالی قبوض آب بهــای مصرفی

 پیشنهاد دادند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضالب استان تصریح کرد: 

راهکارهای حل مشــکل هتل داران در زمینه قبوض بــاالی آب بها با هدف 
حمایت از صنعت توریسیم و گردشگری و با صیانت از آب و محیط زیست به  
دفتر اقتصاد و تعرفه شرکت مهندســی آبفای کشور ارسال شد، تا در صورت 
امکان، پس از ســپری کردن تشــریفات اداری الزم در قوانین و تعرفه های 

مربوط لحاظ شود.
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  توسط آبفای اصفهان

تعمیرات اساســی کنتیواتل شماره3۹ کارگاه شــمش از 20 آبان ماه آغاز شد و 
پس از 5 روز اجرای این تعمیرات 24 آبان ماه به مدار تولید پیوســت. معاون 
تجهیزات مکانیکی بخش فوالد سازی با اعالم این خبر افزود: کنتیواتل 3۹ در 
کارگاه شمش وظیفه چرخاندن شمش ها را برای تمیز کاری و کنترل ظاهری 
و بررســی عیوب احتمالی بر عهده دارد. علی بزاز اصفهانی  گفت: این تعمیرات 
با همکاری و مشــارکت مدیریت های برنامــه ریزی و نظارت بــر نگهداری و 
تعمیرات مکانیک و تعمیرات و نو ســازی راه و ســاختمان در شــرایط ایمن و 
بدون هیچگونه حادثه انسانی و تجهیزاتی انجام شد.محمدی ،مهندس ارشد 

مکانیک تعمیرات ایســتگاه های ریخته گری 3و6 نیز گفت: در این تعمیرات 
نزدیک به 38 تن قطعات و تجهیزات دمونتاژ، سرویس و یا تعویض شد و برای 
انجام بخشــی از این تعمیرات نیاز به ریخته گری دو عدد شــمش 24 متری 
بود که با همکاری سرپرســت کارگاه های ریخته گری و شمش این شمش ها 
قبل از تعمیرات، ریخته گری شد و مورد استفاده قرار گرفت .شایان ذکر است؛ 
همکاران برق بخش، کارگاه شمش، ایمنی فنی، سفارشات بخش، دفتر فنی و 
رانندگان جرثقیل و نظافت صنعتی بخش فوالدسازی نیز در اجرای این تعمیرات 

مشارکت و حضور فعال داشتند.

تعمیرات اساسی کنتیواتل شماره۳۹ کارگاه شمش فوالد سازی ذوب آهن اصفهان

در مراسم افتتاح سالن شهید سپهبد قاسم سلیمانی شرکت نفت سپاهان مطرح شد :

باید از همه ظرفیت های علمی در صنایع استفاده شود

 بررسی دسترسی پایدار و آسان صنف هتل داران به خدمات 
آبفای استان اصفهان
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